بلدية طبقة فحل
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
مدينة منوذجية تبني على امليزة الزراعية ال�سياحية عرب �شراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص
�سعي ًا للتنمية امل�ستدامة.
الرسالة
ن�سعى لبناء م�ؤ�س�سي �أمثل جلذب اال�ستثمارات و�إقامة امل�شاريع التنموية امل�ستدامة التي تبني
على ميزتنا الن�سبية والتناف�سية لتقدمي خدمات �أف�ضل للمواطنني ،وامل�ساهمة يف رفع امل�ستوى
املعي�شي للأفراد وزيادة دخل البلدية و�إيجاد فر�ص عمل جديدة ،عرب بناء �شراكات حقيقية
مع القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلهات املانحة ومن خالل منظومة احلاكمية
الر�شيدة.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية طبقة فحل

الموقع
تقع بلدية طبقة فحل و�سط لواء الأغ��وار ال�شمالية (ي�ضم اللواء �أرب��ع بلديات) حتدها من
اجلهة ال�شمالية بلدية معاذ بن جبل ومن اجلهة اجلنوبية بلدية �شرحبيل بن ح�سنة ،ومن
اجلهة ال�شرقية �سل�سلة جبال ل��واء الكورة ،ومن الغرب نهر الأردن .وت�ضم البلدية كافة
القرى والأحياء التي مت دجمها يف البلدية طبقة فحل ،و�سيل احلمة ،وعرب احل�سن ،وحي
قوي�سم ،وحي �أبو قرمول ،والرياحنة ،و�أم الدفوف ،والطبة ال�شمايل ،والطبة اجلنوبي ،وحي
�أبو النعاج ،وحي الدعوم ،وتل الأربعني ،واجل�سورة ،واحلراوية ،وال�شيخ حممد ،وقليعات،
وب�صيلة ،والزمالية ،وعراق الر�شدان
التركيبة السكانية
يف عام  ،2014بلغ عدد �سكان طبقة فحل  50,000ن�سمة ميثلون � 7000أ�سرة .ويف عام ،2001
مت دمج منطقتي امل�شارع و�شيخ احل�سني لإن�شاء بلدية طبقة فحل .تتمتع طبقة فحل مبجتمع
فتي حيث �أن  %56.8من �سكان البلدية يقعون �ضمن الفئة العمرية من � 64-15سنة ،يف حني
�أن من يقعون �ضمن الفئة العمرية الأقل من � 15سنة تبلغ ن�سبتهم  ،%39.7و�أن من تتجاوز
�أعمارهم � 65سنة تبلغ ن�سبتهم .%3.5
ي�صل معدل البطالة يف املنطقة �إلى  %27مقارنة مع  %14-13على امل�ستوى الوطني .يعترب منط
احلياة يف بلدية طبقة فحل ريفي ًا وتعتمد القوى العاملة على الوظائف احلكومية والع�سكرية
والزراعية بالإ�ضافة �إلى الوظائف ال�سياحية وامل�شاريع احلرفية ال�صغرية وال�صغرية جد ًا
(مثل �صيانة ال�سيارات والنجارة) وغريها من امل�شاريع التجارية ال�صغرية ورعي الأغنام.
متوسط دخل األسرة
يرتاوح متو�سط حجم الأ�سرة من � 7إلى � 8أفراد وهو �أكرث من املتو�سط الوطني ،كما �أن معدالت
النمو تعد مرتفعة كذلك �إذ ت�صل �إلى  %5مقارنة مع  %3خالل ال�سنوات ال�سابقة .وي�صل
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معدل الإعالة �إلى ( 1 - 8يعتمد � 8أ�شخا�ص على �شخ�ص عامل واحد) .ال تتوفر معلومات دقيقة
حول معدالت الفقر ،ولكن ت�شري التقديرات �إلى �أن  %31من ال�سكان يقعون حتت خط الفقر
مقارنة مع  %14.4على ال�صعيد الوطني و %15يف حمافظة �إربد .ويف عام � ،2010صنفت
الأغوار ال�شمالية ب�أنها من جيوب الفقر( .يبلغ خط الفقر يف الأردن  814دينار �أردين للفرد
الواحد �سنوي ًا ،وهو ما ميثل حوايل  5700دينار �أردين �سنوي ًا لعائلة من �سبعة �أ�شخا�ص� .أما
الفقر املدقع فيبلغ  336دينار �أردين للفرد الواحد �سنوي ًا �أي  2352دينار �أردين �سنوي ًا لعائلة
من �سبعة �أ�شخا�ص) .تعد التكلفة املعي�شية يف طبقة فحل منخف�ضة ب�صورة ملمو�سة مقارنة مع
ع َمان ،ولكن هناك فر�ص وظيفية �أقل بكثري.
الخدمات العامة
المواصالت
على الرغم من عدم توفر خدمات تاك�سي ونقل �سياحي� ،إال �أن هناك  35با�ص ًا للربط بني
البلدية وبني ال�شونة ال�شمالية ودير عال و�إربد .كما يوجد  13با�ص ًا لربط القرى يف منطقة
�شرحبيل بن ح�سنة .وب�شكل عام ،تغطي �شبكة النقل معظم �أجزاء البلدية ،كما �أن مطار امللكة
علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية حيث يبعد عنها حوايل �ساعتني .ال توجد يف املنطقة
حمطة قطارات �أو �سكك حديدية.
الرعاية الصحية
ال توجد مراكز �صحية �شاملة يف املنطقة (علم ًا ب�أهمية توفري وحدات الطوارئ لل�سياحة)،
ولكن توجد خم�سة مراكز �صحية �أولية ،وثالث �صيدليات ،وثالث عيادات �أ�سنان تتوزع يف
خمتلف �أنحاء البلدية.
األمن العام
يوجد يف املنطقة مركز �شرطة واحد وق�سم �إطفاء واحد.
النفايات الصلبة
يتم جمع  %100من النفايات ال�صلبة من خالل جولة يومية جلمع  20طن ًا من النفايات التي
يعد معظمها نفايات ع�ضوية.

3

معالجة الصرف الصحي
ال تتوفر �شبكة �صرف �صحي �إلى الآن يف البلدية ،و %100من ال�سكان يعتمدون على احلفر
االمت�صا�صية ،مبا ي�ساهم يف زيادة تلوث املياه اجلوفية.
المياه
تغطي �شبكة املياه �أكرث من  %90من املناطق يف البلدية ،ويبلغ معدل الفاقد  ،%55وهو �أعلى
بقليل من املعدل الوطني يف اململكة والذي يبلغ .%49
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء  %90من املنطقة ،كما تتوفر �شبكة �إنرتنت ذات النطاق العري�ض.
الفرص التعليمية
يوجد يف طبقة فحل  25مدر�سة حكومية (ثانوية وابتدائية) مبا يف ذلك �أربع مدرا�س توفر
التعليم املختلط .يبلغ متو�سط عدد الطالب لكل �صف  35طالب ًا ،ويبلغ عدد الإن��اث 3655
طالبة مقابل  3236طالب .ويوجد يف املنطقة  358دار ح�ضانة .ال توجد جامعات �أو كليات �أو
معاهد تدريب مهني يف طبقة فحل ،وتعد جامعة الريموك يف �إربد اجلامعة الأقرب للبلدية.
الفرص الثقافية والترفيهية
ت�ضم البلدية ثالثة �أندية �شبابية ،ولكن ال يوجد مراكز ثقافية
األنشطة االقتصادية والوظائف
ترتكز معظم الوظائف يف القطاع احلكومي والزراعي وبع�ض امل�شاريع التجارية ال�صغرية.
ويعد الن�شاط االقت�صادي منخف�ض جد ًا ،كما �أن ن�سبة البطالة مرتفعة.
الحاكمية الرشيدة
ت�ضم طبقة فحل جمل�س منتخب وتبلغ ميزانية البلدية  1,202,000دينار �أردين وال تعاين
من �أي عجر .وتعتمد البلدية ب�شكل رئي�سي على التمويل من التحويالت احلكومية وال�ضرائب
والر�سوم والغرامات .ومن املمكن تعزيز ال�ضرائب البلدية وغريها من الر�سوم من خالل
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التنمية االقت�صادية ال�سليمة .وجت�سد الرواتب اجلزء الأكرب من نفقات البلدية ( %74من
امليزانية عام  .)2014وتدرك البلدية الأثر ال�سلبي لذلك على النفقات الر�أ�سمالية واملبالغ
املتبقية من التمويل لتح�سني اخلدمات واملرافق العامة.
استخدام األراضي
قامت وحدة التنمية املحلية عام  2010ب�إعداد خطة تنمية حملية ا�ستعر�ضت احتياجات
م�شابهة ،والتي ذكر بع�ضها يف هذه اخلطة .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 .وكما هو احلال مع كافة البلديات ،هناك �شكل من �أ�شكال التق�سيم.
متتلك البلدية  11مبنى والتي تعمل على ت�أجريها ،مبا يعود عليها بحوايل  30,000دينار
�أردين �سنوي ًا ك�إيرادات بلدية .ومتتلك البلدية كذلك جمموعة من املباين القدمية والتي يحتاج
معظمها �إلى �أعمال �صيانة وترميم جلذب امل�ستثمرين.
المنطقة الزراعية والحرجية
تبلغ م�ساحة الأرا�ضي الزراعية يف املنطقة ما يقارب  182دومن ،والتي ت�ستخدم بالغالب
لأغرا�ض زراعية من قبل  50جهة منتجة/زراعية .ويعد لواء الأغوار ال�شمالية التي تقع فيه
طبقة فحل وثالث بلديات �أخرى �أكرب م�صدر للحم�ضيات واملوز يف اململكة .وعلى الرغم من
�أن غالبية الأرا�ضي ت�ستغل لزراعة الفاكهة (احلم�ضيات) واخل�ضروات� ،إال �أنه يوجد �إنتاج
للرثوة احليوانية.
المناطق التجارية والصناعية
يقت�صر الن�شاط التجاري يف املنطقة على املحالت ال�صغرية التي تتوزع يف املنطقة وال توجد
مناطق �صناعية رئي�سية �سوى تلك املقت�صرة على املحالت احلرفية مثل ور�شات �صيانة
ال�سيارات والنجارة وغريها.
األنشطة السياحية القريبة
ت�ضم طبقة فحل ثالث وجهات �سياحية جاذبة وهي منطقة بيال الأثرية ومنتزه �شرحبيل بن
ح�سنة البيئي ومنتزه امل�شارع ال�سياحي ومعرب ال�شيخ/امللك ح�سني ،الذي كان يعرف �سابق ًا
بج�سر اللنبي.
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3.0

الفرص االستثمارية

متتاز طبقة فحل بقرب موقعها من العا�صمة ع َمان ( 80كم) ،وبانخفا�ض تكاليف الأرا�ضي
واملعي�شة فيها� ،إلى جانب املناظر الطبيعية اخلالبة والقوى العاملة ال�شبابية ،وتوفر بنية
حتتية مالئمة .كما �أن البلدية على �أمت اال�ستعداد لت�ؤدي دور «�صانع ال�صفقات» ولتتعاون
مع م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص .الأمر الذي قد ي�ضم حوافز �أخرى مثل قطع الأرا�ضي،
ومناق�شة ر�سوم الت�صاريح ،ور�سوم املياه وغريها .ويف الوقت احلايل ،ال يوجد �إعفاء �ضريبي
خارج املنطقة احلرة يف الأردن ،ولكن قد يتم توفري حوافز �ضريبية يف امل�ستقبل.
دعم اال�ستثمارات ال�صديقة للبيئة :كجزء من ر�ؤية بلدية طبقة فحل الرامية �إلى تنمية
ا�ستدامة البلدية ،مت اال�شارة �إل��ى ا�ستك�شاف م�شاريع �صديقة للبيئة مثل حمطة للطاقة
ال�شم�سية لإنارة ال�شوارع.
حت�سني الإنتاجية والت�سويق يف القطاع الزراعي :مت اال�شارة �إلى القطاع الزراعي كمجال
للنمو ،ويعد هذا القطاع ثاين �أك�بر ِّ
موظف يف البلدية التي ت�شتهر ب�شكل خا�ص يف �إنتاج
احلم�ضيات واملوز .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 زي��ادة عمر املنتجات ،وتعزيز الفاعلية ،وحت�سني مناولة الفاكهة،
والتغليف ،وقابلية الت�سويق .ولتعزيز قابلية ت�سويق املنتجات يف املنطقة التي تعد من �ضمن
�أكرب املناطق املنتجة للحم�ضيات يف اململكة ،يتوجب على بلدية طبقة فحل العمل مع بلديات
املزار اجلديدة ومعاذ بن جبل وال�شعلة لت�شكيل جمموعة اقت�صادية �إقليمية تركز على الت�سويق
ودعم التنمية االقت�صادية.
ولتكوين فهم �أكرث �شمو ًال حول القيمة االقت�صادية لهذه املنتجات� ،ستعمل البلدية على �إجراء
عمليات تقييم ل�سل�سلة القيمة.
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حت�سني القطاع ال�سياحي :على الرغم من �أن القطاع ال�سياحي يج�سد فر�صة جيدة لإنتاج
الدخل املحلي� ،إال �أن البنية التحتية ال�سياحية حمدودة يف طبقة فحل .ومع ذلك ،تتمتع البلدية
مبوقع ا�سرتاتيجي وت�ضم �أربعة منتجات �أو خدمات �سياحية مهمة والتي قد ت�ساهم يف �إن�شاء
قطاع �سياحي قوي .وقد �أ�شارت البلدية �إلى حت�سني املرافق يف منطقة بيال الأثرية لت�ضم
منتجع ًا ك�أولوية رئي�سية ،حيث �سي�ساهم ذلك يف �إيجاد املزيد من الوظائف ،وتوفري �إيرادات
من خلوات ال�شركات ،كما ميكن اال�ستفادة من املنتج لبيع املنتجات املحلية ودعم امل�شاريع
املنزلية.
ويتوجب على البلدية التعاون مع بلديات معاذ بن جبل واملزار اجلديدة وال�شعلة التي تتمتع
جميعها ب�إرث ثقايف وطبيعي 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 .وق��د تكون املجموعة مبثابة اجلهة امل�س�ؤولة عن ال�تروي��ج للمنافذ ال�سياحية
املتخ�ص�صة .يرجى االطالع على امللحق الثاين للمزيد من املعلومات حول امل�شروع.
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 التدريب ال�صناعي ،وال�ضيافة،
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وخدمة الزبائن ،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.
قامت بلدية طبقة فحل بتحديد عدد من الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة التي من �ش�أنها
امل�ساهمة يف �إيجاد الوظائف وزيادات �إيرادات البلدية لتوفري خدمات �أف�ضل ،وحت�سني جودة
حياة املجتمع املحلي.
متت الإ�شارة �إلى امل�شروعني الأول والثاين يف بلدية معاذ بن جبل وبالتايل قد يكون هناك
فر�صة ل�شراكة �إقليمية.
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اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�إجراء تقييم مف�صل حول
القطاعات و�سل�سلة القيمة
وحتديد الفر�ص اال�ستثمارية
على املدى املتو�سط والطويل،
والقيم امل�ضافة يف القطاعات
التالية:
القطاع ال�سياحي.
القطاع الزراعي.

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

�إيجاد جمموعة �سياحية
�إقليمية للرتويج لل�سياحة
العالجية وال�سياحة
املتخ�ص�صة يف املنطقة.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بلديات
املزار اجلديدة ومعاذ بن جبل
وال�شعلة.

البلدية
الإطار الزمني

م�صنع حم�ضيات.

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

البلدية
الإطار الزمني

لوحات �إعالنية على ج�سر
ال�شيخ/امللك ح�سني.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع

اخلا�ص ،وزارة الأ�شغال العامة.

البلدية
الإطار الزمني

40,000

2017-2016

---

2017-2016

4,000,000

2018-2017

البلدية
الإطار الزمني

100,000

2018-2016
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خطة العمل

�شركاء التنفيذ

م�ستودعات جتارية مقابلة
ملبنى البلدية وتو�سعة مبنى
البلدية (الطابق العلوي).

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

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

800,000

2019-2017

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 �أ�سمدة ع�ضوية.

�سوق للحرف اليدوية يف
منطقة بيال الأثرية.
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وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية
الإطار الزمني

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

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

1,000.000

2020-2018

2020-2019

100,000

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

منتجع ترفيهي يف منطقة بيال وزارة ال�سياحة ،وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،القطاع اخلا�ص.
ال�سياحية.

القطاع اخلا�ص
الإطار الزمني

م�شروع طاقة �شم�سية للحد
من تكلفة �إنارة ال�شوارع.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع
اخلا�ص ،دعم اجلهات املانحة.

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 مع
القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص.

2,000,000

2020-2018

200,000

2018-2017

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016
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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 طبقة فحل 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 طبقة فحل
هاتف02 6560064 :
بريد �إلكرتوينaidaetwi@yahoo.com :

بلدية طبقة فحل

