بلدية ناعور
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
خدمات مييزها البناء امل�ؤ�س�سي بكوادر كف�ؤة تهتم باملواطن وتت�شارك معه لتنمية م�ستدامة
وحتت�ضن امل�ستثمر يف القطاع الزراعي وال�سياحي وقطاع ال�صناعات الدوائية ال�صديقة للبيئة.
الرسالة
ن�سعى للتميز يف خدماتنا البلدية.
نعمل على احت�ضان ال�صناعات الزراعية وال�صديقة للبيئة «الدوائية».
ن�ستهدف حت�سني اخلدمات املقدمة للمجتمع املحلي.
تهيئة البيئة احلا�ضنة لال�ستثمارات وال�صناعات بحاكمية ر�شيدة وتنمية م�ستدامة.
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2.0

لمحة عامة عن بلدية ناعور

الموقع
ناعور هي مدينة مرتفعة مطلة على الغور الأردين الأو�سط وتبعد  10كم عن �شرق ع َمان
( 15كم عن ال��دوار ال�سابع) على امتداد الطريق الرئي�سي امل��ؤدي �إلى البحر امليت وحدود
ال�ضفة الغربية .ت�ضم البلدية ثالثة �ألوية هي ناعور و�أم الب�ساتني وح�سبان.
التركيبة السكانية والقوى العاملة
و�صل عدد ال�سكان عام � 2014إلى  88130ن�سمة ميثلون  %3.4من جممل عدد �سكان املحافظة.
وقد بلغت ن�سبة الذكور  %51يف حني بلغت ن�سبة الإناث  .%49وتتمتع املنطقة مبجتمع فتي
ومتعلم من قبائل م�سلمة وم�سيحية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يعي�ش يف ناعور ما يقارب 5200
الجئ �سوري.
متوسط دخل األسرة
يبلغ متو�سط دخل الأ�سرة  3000دينار �أردين للعائلة �سنوي ًا .وتعد تكلفة املعي�شة يف ناعور �أقل
باملقارنة مع ع َمان .وقد بلغ معدل الفقر  %15عام  2012مقارنة مع  %14.4على امل�ستوى
الوطني ،بينما كان معدل البطالة �أعلى قلي ًال بن�سبة  %13.8مقارنة مع  %12على امل�ستوى
الوطني .وقد بلغت ن�سبة البطالة بني الذكور  %11.1وبني الإناث .%25.1
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الخدمات العامة
المواصالت
تغطي �شبكة املوا�صالت ( 143كم) غالبية املناطق البلدية وتربط البلدية باملدن القريبة
مبا يف ذلك مدينة ع َمان .تتوفر خدمات النقل العام من خالل با�صات متر بناعور وع َمان
و�صويلح وم�أدبا والعبا�سية .ويتم توفري خدمات النقل يف املناطق التي تفتقر �إلى خطوط
با�صات وم�ساحات ا�صطفاف من خالل التاك�سي و�سيارات الأجرة اخلا�صة .ويوجد �ضمن
حدود البلدية جممع با�صات جديد .مطار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية ويبعد
عنها حوايل  26كم.
الرعاية الصحية
يوجد يف املنطقة مركز �صحي واحد وال تعد اخلدمات املقدمة كافية .يوجد يف البلدية 11
�صيدلية ،و�أربعة خمتربات ،وت�سع عيادات �أ�سنان موزعة يف �أرجاء خمتلفة.
األمن العام
يوجد يف املنطقة حمطتني ت�ضم كل منهما ق�سم �شرطة وق�سم �إطفاء.
النفايات الصلبة
يتم جمع النفايات ب�صورة يومية ( 50طن يومي ًا) .ويتم التخل�ص منها يف مكبات نفايات قريبة
يف ع َمان وم�أدبا .وال يوجد يف ناعور حمطات نقل �أو �إعادة تدوير.
معالجة الصرف الصحي
ال يوجد نظام لل�صرف ال�صحي يف املنطقة الأمر الذي �أدى �إلى تلوث املياه اجلوفية والينابيع.
تعتمد املنازل وال�صناعات على احلفر االمت�صا�صية للتخل�ص من املياه العادمة الأمر الذي
�أدى �إلى وقوع م�شاكل بيئية.
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المياه
يوجد يف املنطقة �شبكة مياه وا�سعة� ،إال �إنها قدمية وبحاجة �إلى اال�ستبدال .تغطي ال�شبكة
 %90من املناطق يف البلدية .على الرغم من �أن ناعور ت�ضم  14نبع ًا عذب ًا� ،إال �أن هناك نق�ص
يف مياه ال�شرب حيث �أن هذه الينابيع ملوثة ب�سبب احلفر االمت�صا�صية.
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء معظم مناطق البلدية ،ولكن يفرت�ض �أن تكون حتت الأر�ض .فالت�صميم
احلايل يفر�ض خماطر على الأمن العام نظر ًا خلطوط النقل الكهربائي عالية اجلهد والتي
ينبغي �أن تكون حتت الأر�ض .ويوجد يف املنطقة �شبكة �إنرتنت ذات نطاق عري�ض.
الفرص التعليمية
توجد يف املنطقة  53مدر�سة حكومية وال توجد �أي مدار�س خا�صة .ويبلغ عدد املدار�س املختلطة
 26مدر�سة ،و 20مدر�سة للبنني ،و�سبع مدار�س للبنات والتي توفر جميعها التعليم ملا يقارب
 172221طالب وطالبة .ال يوجد يف ناعور مراكز تدريب مهني ،وتقع �أقرب مراكز تدريب
مهني يف ع َمان .ويوجد خارج حدود البلدية جامعة واحدة والتي تبعد عنها حوايل  15كم.
الفرص الترفيهية والثقافية
ناد �شبابي واحد وال يوجد �أي مراكز ثقافية.
يوجد يف البلدية ٍ
الوظائف واألنشطة االقتصادية
يولد قطاع الزراعة ما يقارب � %30إلى  %35من دخل املجتمع املحلي ،وهناك العديد من
ال�شركات وامل�صانع يف ناعور والتي ت�ضم �شركة دار الدواء لل�صناعات الدوائية ،و�شركة دار
الغذاء (لت�صنيع حليب الر�ضع والأطفال و�أغذية الأطفال) ،و�شركة دار التجميل ال�صناعية
(مواد جتميل) ،و�شركة برتا لل�صناعات الهند�سية .وت�ضم ال�شركات الأخ��رى� ،شركة نقل
لل�سيارات ،و�شركة الأر�ض اخل�ضراء للإ�سكان ،وال�شركة االردنية ال�سويدية للمنتجات الطبية
والتعقيم ،و�شركة الإقبال للطباعة والتغليف ،و�شركات لت�صنيع التبغ.
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الحاكمية الرشيدة
ت�ضم ناعور حالي ًا جمل�س ًا منتخب ًا وميزانية بلدية تبلغ  1.8مليون دينار �أردين ،وتعاين البلدية
من عجز يف امليزانية ،كما �أن مواردها املالية غري كافية .ووفق ًا مليزانية عام  ،2015-2014ف�إن
 %80من الإيرادات هي من ال�ضرائب ور�سوم الرتخي�ص املهني ،الن�سبة التي تعد مرتفعة جد ًا
بالن�سبة �إلى بلدية يف الأردن .وال تتجاوز الإيرادات من اال�ستثمار  ،%1و %19من الإيرادات
املتبقية ت�أتي من التحويالت احلكومية امل�ستمدة من الوقود .وقد انخف�ضت الإي��رادات عام
 2015باملقارنة مع عام  2014مبا ي�شري �إلى انخفا�ض حت�صيل م�ستويات كبرية من ال�ضرائب.
استخدامات األراضي
ال توجد خطة �أو خريطة �شاملة (خمطط �شمويل) لإر�شاد امل�ستثمرين نحو م�ساحات منا�سبة
أرا�ض خا�صة �أو حكومية .وكما هو احلال مع كافة البلديات،
وفر�ص ا�ستثمارية� ،سواء على � ٍ
هناك �شكل من �أ�شكال التق�سيم .متتلك البلدية خم�سة مبانٍ على �أر�ض تبلغ م�ساحتها خم�سة
دومنات .ومتتلك البلدية كذلك ع��دد ًا من قطع الأرا��ض��ي ب�أحجام خمتلفة تبلغ �إجمايل
م�ساحتها  15دومن ًا وتتوزع يف مناطق خمتلفة يف البلدية.
المنطقة الزراعية والحرجية
أرا�ض زراعية ( 167733دومن) ،ويتم ا�ستخدام  %20من هذه
ما يقارب  %40من املنطقة هي � ٍ
ً
أرا�ض حرجية ت�ضم عددا من
الأر�ض لأغرا�ض زراعية .ويوجد كذلك ما يقارب  33دومن من � ٍ
الب�ساتني و�أ�شجار الزيتون واملحا�صيل املو�سمية .وتغطي �أ�شجار الزيتون ما يقارب  13.9دومن
وت�صل م�ساحة املنطقة املزروعة باحلبوب �إلى  42.4دومن .وت�شتهر ناعور مبزارع الدواجن
وتربية النحل.
المناطق الصناعية والتجارية
يقت�صر الن�شاط التجاري يف ناعور على منطقة �صغرية و�سط البلد ومتاجر �صغرية موزعة يف
�أرجاء خمتلفة .وت�شتهر املنطقة بال�صناعات مثل الأدوية وغريها ،كما ت�ضم  10000دومن للتحجري.
األنشطة السياحية القريبة
تعد الأردن وجهة �سياحية رئي�سية على اخلارطة العاملية ،وتقع ناعور على الطريق الرئي�سي
من ع َمان �إلى البحر امليت ،وبالتايل تتمتع ب�إمكانية لربطها بالقطاع ال�سياحي.
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تتمتع ناعور مبوقع ا�سرتاتيجي نظر ًا لقربها من مدينة ع َمان ووقوعها على امل�سار ال�سياحي
الرئي�سي الذي ي�ؤدي �إلى مناطق �سياحية رئي�سية (البحر امليت واملغط�س) ،مبا يتيح فر�ص ًا
لتح�سني اخلدمات احلالية وتطوير خدمات جديدة يف القطاع ال�سياحي .ت�ضم ناعور العديد
من امل�صانع الدوائية العاملية الأمر الذي يج�سد ميزة تناف�سية �إلى جانب اال�ستثمار العقاري.
يولد قطاع الزراعة ما يقارب � %30إلى  %35من دخل املجتمع املحلي� ،إال �أنه مل يتم حتديد
القطاع ك�أولوية للنمو ومازال يعاين من حمدودية يف الت�سويق والرتويج للمنتجات الزراعية.
تعزيز مكانة ناعور كمركز للخدمات وال�صناعات الطبية :تعزيز اال�ستفادة من ال�صناعات
الدوائية القائمة حالي ًا ،حيث �أ�شار امل�شاركون يف ناعور �إلى �أن هذا القطاع قد يتيح فر�ص ًا
ا�ستثمارية �إ�ضافية من خالل توفري خدمات طبية �شاملة .وب�شكل خا�ص� ،أ�شار امل�شاركون
�إلى احلاجة �إلى ا�ستثمارات طويلة الأمد لإن�شاء خمترب يوفر خدمات طبية �شاملة للمجتمع
و�شهادات �صحية للموظفني العاملني يف امل�صانع الدوائية .وكفر�صة ا�ستثمارية لتحقيق الربح
ال�سريع ،مت اقرتاح �إن�شاء م�صنع لأكيا�س نقل الدم .وقد �أعرب امل�ستثمرون عن اهتمامهم بهذه
الفر�صة اال�ستثمارية ،وهناك حاجة مثبتة ملثل هذا امل�شروع.
حت�سني االقت�صاد ال�سياحي واخلدمات امل�ساعدة :يتيح املوقع اال�سرتاتيجي الذي تتمتع به
ناعور على امل�سار ال�سياحي فر�صة قيمة لدعم اال�ستثمار يف التطوير ال�سياحي واخلدمات
امل�ساعدة .وت�ضم املنطقة حالي ًا عدد ًا كبري ًا من مراكز وور�ش ت�صليح ال�سيارات .وكفر�صة
ا�ستثمارية لتحقيق الربح ال�سريع ،مت اقرتاح �إن�شاء مركز تدريب مهني �شامل للمهن الالزمة
يف امل�صانع يف املنطقة .وميكن تو�سعة املركز لي�صبح منطقة حرفية ا�سرتاتيجية .ويف املرحلة
الثانية من �إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية� ،ستحدد البلدية احتمالية اال�ستثمار يف
القطاع ال�سياحي وخدمات القيمة امل�ضافة.
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حت�سني البيع والو�صول �إل��ى املنتجات الزراعية :ت�شتهر ناعور ب�إنتاجها الزراعي� ،إال �أن
التكلفة املرتفعة للنقل والتوزيع ت�ؤثر على �سعر الإنتاج وبالتايل التناف�سية يف ال�سوق .وقد
اقرتحت البلدية فر�صة لتحقيق الربح ال�سريع وهي عبارة عن �إن�شاء �سوق �شعبي للخ�ضروات
والفواكه مل�ساعدة املزارعني على ت�سويق منتجاتهم ب�صورة �أكرث فاعلية وخف�ض الأ�سعار والبيع
طوال العام وا�ستهداف �أ�سواق متعددة وجديدة ،ت�ضم ال�سياح املحليني/الأردنيني .وقد تركز
اال�ستثمارات طويلة الأمد على فر�ص الزراعة ال�سياحية ،وخدمات القيمة امل�ضافة ،ودعم
املنتجات الزراعية مرتفعة القيمة ،الأمر الذي �سيتم النظر فيه ب�صورة �أو�سع خالل املرحلة
الثانية من عملية �إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية.
دعم اال�ستثمارات ال�صديقة للبيئة :ان�سجام ًا مع ر�ؤية بلدية ناعور الرامية �إلى تطوير البلدية
ب�صورة م�ستدامة� ،أ�شار امل�شاركون �إلى النظر يف ا�ستثمارات �صديقة للبيئة مثل �إن�شاء �أنظمة
للطاقة ال�شم�سية ،مبا ي�ساهم يف توفري الطاقة لل�سكان وتقليل تكلفة الكهرباء.
تنمية القوى العاملة :ال بد �أن ت�ساهم عملية تنمية القوى العاملة يف جتهيز العمالة ب�صورة
�أف�ضل مبا يتما�شى مع احتياجات �سوق العمل .وتعمل القوى العاملة امل�ؤهلة على تعزيز جناح
قطاعات الأعمال وال�صناعة مبا ي�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي .ولدعم م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل� ،ستعمل البلدية على منح الن�ساء الفر�ص التدريبية والإر�شادية الالزمة.
وقد �أ�شارت البلدية كذلك �إلى �إن�شاء مراكز الرعاية كفر�ص ا�ستثمارية حمتملة لدعم م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل.
وال�ستقطاب فئة ال�شباب �إلى القوى العاملة ،ميكن للبلدية بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص العمل
على توفري فر�ص تدريب وظيفي داخلي ،الأمر الذي لن ي�ساهم يف حت�سني وفرة القوى العاملة
امل�ؤهلة فح�سب ،بل �سيوفر لل�شباب الدخل الالزم لتج�سري الفجوة النا�شئة عن قلة التدريب
املهني .وقد يكون لذلك �أثر فاعل ب�شكل خا�ص يف جماالت التدريب ال�صناعي ،ومعاجلة
الأغذية ،وال�صناعات النا�شئة ،حيث هناك حاجة �إلى ك�سر القيود الثقافية املتعلقة بتوفري
اخلدمة.
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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 بالرتكيز 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:
خطة العمل

�إن�شاء م�صنع �أكيا�س نقل الدم
يف ناعور.

�شركاء التنفيذ

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

م�ستثمر
من القطاع
اخلا�ص� ،شريك
وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
ا�سرتاتيجي
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.
(البلدية)
الإطار الزمني
2018-2017
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 5 - 4.5مليون

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�سوق �شعبي للخ�ضروات
والفواكه.

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

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين
م�ستثمر
من القطاع
اخلا�ص� ،شريك
ا�سرتاتيجي
(البلدية)
الإطار الزمني

200,000

2017-2016

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

البلدية
الإطار الزمني

مواقف با�صات وتاك�سي :مرافق وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.
خلدمات الدعم العام.

البلدية
الإطار الزمني

جممع خدمات حكومية ،مكان
واحد لتي�سري الإجراءات
للم�ستثمرين واملجتمع املحلي.

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

البلدية
الإطار الزمني

حتديد و�إيجاد الفر�ص
الإر�شادية للن�ساء.

القطاع اخلا�ص.

نظام الطاقة ال�شم�سية.

400,000

2017-2016

300,000

2017-2016

900,000

2017

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016
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خطة العمل
�إعداد و�إدارة فر�ص تدريب
وظيفي داخلي بال�شراكة من
القطاع اخلا�ص.

�شركاء التنفيذ

القطاع اخلا�ص.
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البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

و�ضع برنامج تدريبي حول
كيفية �إعداد و�إدارة ومراقبة م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية
ال�شراكات بني القطاعني العام التابع للوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية.
واخلا�ص لطاقم العمل يف
البلدية.
�إجراء تقييم مف�صل حول
القطاعات و�سل�سلة القيمة
وحتديد الفر�ص اال�ستثمارية
على املدى املتو�سط والطويل،
والقيم امل�ضافة يف القطاعات
التالية:
 القطاعات الطبية. القطاع ال�سياحي. -القطاع الزراعي.

اجلهة املنفذة التكلفة/التمويل
والإطار الزمني بالدينار الأردين

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

البلدية
الإطار الزمني

30,000

2016

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

40,000

بلدية ناعور
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م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف الأردن
وتنفذه منظمة  .FHI 360مت �إعداد هذا التقرير بدعم من ال�شعب الأمريكي من خالل الوكالة
الأمريكية للتنمية (� .)USAIDإن حمتوى هذا التقرير هو م�س�ؤولية بلدية ناعور 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 ناعور
هاتف جوال0796062939 :
بريد �إلكرتوينsawaier@yahoo.com :
khaledraw_76@yahoo.com

بلدية ناعور

