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كلمة معالي وزير الشؤون البلدية

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
جت�س��د عملية التخطيط لتحقيق تنمية اقت�صادية حملية يف بلدية طبقة فحل جهد ًا متوا�ص ًال يعك���س ال�ش��راكة التي
جتم��ع وزارة ال�ش ��ؤون البلدي��ة مع م�ش��روع م�س��اندة الأعمال املحلي��ة التي تنفذه الوكال��ة الأمريكي��ة للتنمية الدولية
بهدف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام.
وقد �س��عت وزارة ال�ش ��ؤون البلدية منذ ت�أ�سي�س��ها �إلى مالءمة ال�سيا�س��ات البلدية مع ال�سيا�سات الوطنية الواردة يف
وثيقة «الأردن  :2025ر�ؤية وا�سرتاتيجية وطنية» ،والتي �أطلقت عام  .2015وت�ضم هذه ال�سيا�سات:

ཨ ཨتعزيز التناف�سية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية تنمية اقت�صادية ت�ستند �إلى الت�صدير بهدف زيادة
الناجت املحلي الإجمايل واحلد من العجز يف امليزانية.
ཨ ཨحت�سني بيئة الأعمال على امل�ستوى املحلي ال�ستقطاب امل�ستثمرين واملطورين.
ཨ ཨمتكني املجال���س البلدية وحت�س�ين جوانب الريادة املحلية والتخطيط وامل�س��اءلة لتعزيز احلاكمية
الر�شيدة.
ཨ ཨزيادة التخطيط الت�شاركي من خالل و�ضع املواطن الأردين يف �صلب عملية التطوير والتخطيط.
ཨ ཨدعم ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص لزيادة فر�ص التدريب والعمل.
ཨ ཨحت�س�ين �أمن��اط معي�ش��ة املواط��ن واخلدم��ات املقدم��ة له ،وتوزي��ع املكا�س��ب واحلد م��ن الفقر يف
خمتلف �أنحاء اململكة.
وقد ركزت وزارة ال�ش ��ؤون البلدية على دمج كافة هذه العوامل لتحقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية وبيئية وثقافية
�شاملة على امل�ستوى املحلي ،و�آمل �أن جت�سد هذه اخلطة والفر�ص اال�ستثمارية املقرتحة يف تهيئة البلدية لتبني مناهج
تنمية اقت�صادية حملية ت�ساهم يف حت�سني امل�شاركة املجتمعية ،و�إيجاد الوظائف ،وتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية ،مبا
ي�ساهم يف نهاية املطاف ب�إيجاد جمتمع مزدهر وحيوي.
و�أود �أن �أع��رب يف النهاي��ة ع��ن امتن��اين الكب�ير ل�ش��ركائنا يف الوكالة الأمريكي��ة للتنمية الدولي��ة ( )USAIDويف
م�ش��روع م�س��اندة الأعم��ال املحلي��ة ( )USAID LENSللدع��م ال��ذي قدموه خ�لال املراحل املختلف��ة لإعداد هذه
اخلط��ة ،كم��ا �أود �أن �أتوجه بجزيل ال�ش��كر ل�س��يادة رئي���س بلدية طبق��ة فحل وفريق العمل يف وح��دة التنمية املحلية
لدعهم وجهودهم املتوا�صلة خلدمة مواطنينا.
المهند�س وليد الم�صري
وزير ال�ش�ؤون البلدية
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كلمة رئيس بلدية طبقة فحل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
�س��توا�صل البلدي��ة خالل ال�س��نوات الع�ش��ر القادم��ة توفري بيئة �آمن��ة وم�ضيافة لكل من ال�س��كان وممثل��ي الأعمال،
و�س��نعمل بال�ش��راكة مع جمتمعنا ومع امل�ستثمرين لتي�سري عقد ال�شراكات و�إقامة امل�شاريع التي من �ش�أنها امل�ساهمة
يف توف�ير فر���ص �أف�ض��ل للمجتم��ع املحل��ي ،هذا بالإ�ضافة �إلى م�س��اعينا لتح�س�ين مه��ارات طاقم العم��ل يف البلدية
لتي�سري اال�ستثمارات من خالل التدريب والتعليم.
تعمل املدن التناف�س��ية والبلديات حول العامل على موازنة التنمية االقت�صادية مع اال�س��تدامة البيئية مبا ي�س��اهم يف
النهو�ض باملجتمعات .و�ستعمل البلدية التي تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي يبعد  80مي ًال فقط عن �شمال ع َمان و 30مي ًال
عن مدينة �إربد ،على تطوير تدخالت رئي�سية للحد من العقبات البريوقراطية وتعزيز التناف�سية ،وذلك من خالل
اال�ستفادة من قدراتها يف جماالت الزراعة وال�سياحة وال�صناعات احلرفية ،وغريها من فر�ص الأعمال التجارية،
مبا يف ذلك امل�شاريع ال�صغرية جد ًا وامل�شاريع املنزلية ال�صغرية.
و�س��نعمل بال�ش��راكة م��ع م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص عل��ى �إن�ش��اء حتال��ف للتنمي��ة من خالل جمل���س لل�ش��راكة بني
القطاعني العام واخلا�ص بهدف زيادة اال�س��تثمارات .و�س��نعمل �ضمن �إطار �شراكة �إقليمية للنهو�ض بقطاع �سياحي
�أكرث ا�س��تدامة للأ�س��واق املحلية والعاملية على حد �س��واء .و�س��ننجح بف�ضل جهود طاقم العمل يف البلدية وجمل���س
البلدي��ة واملزارع�ين والقطاع��ات والأعم��ال املحلي��ة والوزارات يف �إيج��اد الوظائ��ف وتعزيز الإنتاجي��ة وزيادة دخل
مواطنينا وذلك مبا يجعل من طبقة فحل بيئة قوية و�صحية وحيوية �سواء لل�سكن �أو للعمل.
مرحب ًا بكم يف بلدية طبقة فحل!
خالد الطوي�سات

رئي�س بلدية طبقة فحل
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 - 1.0خلفية المشروع
تعم��ل خط��ط التنمية االقت�صادية املحلية على متهي��د الطريق نحو تعزيز الإمكانيات االقت�صادية ملنطقة ما وتوفري
دليل �إر�ش��ادات ل�صناع القرار مبا ي�ضمن حتقيق االزدهار املجتمعي واالقت�صادي .وقد بد�أت وحدة التنمية املحلية
يف بلدية طبقة فحل بالتعاون مع م�ش��روع م�س��اندة الأعمال املحلية التي تنفذه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف
�إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية.
ورك��زت املرحل��ة الأول��ى من عملي��ة �إعداد خطة التنمي��ة االقت�صادية املحلية على جمع اجله��ات املعنية يف املجتمع
وامل�س��تثمرين عل��ى طاول��ة النقا���ش ،حي��ث وظف��ت املراح��ل الأول��ى م��ن منهجي��ة البنك ال��دويل التي تدم��ج منهج
ا�س�تراتيجيات تطوي��ر املدن �ضمن جه��ود التنمية االقت�صادية املحلية طويلة الأمد .ورك��زت العملية على التخطيط
الت�شاركي� ،إذ قام ممثلون من القطاعات العامة واخلا�صة ومنظمات املجتمع املدين بالتعاون لإيجاد �أف�ضل ال�سبل
لدعم النمو االقت�صادي وعملية �إيجاد الوظائف .وت�ضمنت العملية ما يلي:

ཨ ཨجلن��ة توجيهية برئا�س��ة رئي���س البلدي��ة و�أع�ضاء من القطاع�ين العام واخلا�ص ،وجل��ان �إعالمية
وفنية ت�ضم خرباء فنيني من وحدة التنمية املحلية و�أق�سام البلدية ذات ال�صلة.
ཨ ཨجمع وت�شخي�ص البيانات واملعلومات من البلديات.
ཨ ཨعقد ور�ش عمل للتخطيط اال�سرتاتيجي.
ཨ ཨمت عقد ور�ش��ات التخطيط اال�س�تراتيجي على مدى يومني وح�ضر الور�ش��ات � 75ش��خ�ص ًا ميثلون
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين .وقد ق��ام امل�ش��اركون خالل الي��وم الأول
با�س��تعرا�ض الواق��ع االقت�صادي للبلدية تاله حتديد نقاط الق��وة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات،
عورشملا ةيفلخ | 7

ومن ثم مت توزين �أولويات هذه النقاط من خالل ا�ستبيان تقييم متت تعبئته من خالل امل�شاركني
يف الور�ش��ة .ومت خالل اليوم الثاين ا�س��تعرا�ض ومناق�ش��ة نتائج اال�س��تبيان والتحليل الرباعي ،ثم
و�ضع الر�ؤية والر�سالة والأهداف اال�سرتاتيجية ،ومت بالنهاية حتديد امل�شاريع اال�ستثمارية.
ཨ ཨحتديد امل�ش��اريع املحتملة من خالل توظيف نقاط القوة املحلية والفر�ص .ومت خالل هذه املرحلة
عق��د اجتماع��ات للجن��ة التوجيهي��ة بهدفاالطالع على نتائ��ج كل مرحلة ،كما مت عق��د اجتماعات
ا�ست�شارية مع ممثلي القطاع اخلا�ص.
وقد ركزت نتائج هذه املرحلة على جانبني رئي�سني لدعم االزدهار االقت�صادي واال�ستدامة وهما:
ཨ ཨاحلاجات امل�ؤ�س�سية للبلدية والتي تت�شارك فيها كافة البلديات حول الأردن.

ཨ ཨالفر�ص اال�ستثمارية لكل بلدية.

وتت�ضمن خطة عمل التقوية امل�ؤ�س�س��ية نتائج املرحلة الأولى التي تغطي ب�ش��كل خا�ص البلدية وت�ستعر�ض الإجراءات
ال�لازم اتخاذه��ا لإع��داد وتنفيذ خطة التنمي��ة االقت�صادية املحلية ب�أف�ضل �صورة ممكن��ة .و�إلى جانب خطة العمل
امل�ؤ�س�سية ،تت�ضمن هذه اخلطة الفر�ص اال�ستثمارية كما حددتها اجلهات املعينة وطاقم البلدية .و�سيتم ا�ستخدام
الفر�ص املذكورة يف هذه الوثيقة لتنظيم التزامات امل�ستثمرين �إلى جانب هيئة اال�ستثمار الأردنية وامل�ؤ�س�سات على
امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات.
و�ست�ضم املرحلة الثانية من عملية التنمية االقت�صادية املحلية حتليالت متعمقة حول القطاع االقت�صادي والقطاعات
الفرعية و�سل�س��لة القيمة ،والتي �س��تمهد الطريق �أمام اتخاذ �إجراءات عملية لتعزيز ال�ش��راكة مع القطاع اخلا�ص
وا�ستثماراته ،مبا ي�ؤدي بالتايل �إلى زيادة الوظائف والتناف�سية يف البلدية.
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 - 2.0لمحة عامة عن بلدية طبقة فحل
الموقع

تق��ع بلدية طبقة فحل و�س��ط لواء الأغوار ال�ش��مالية (ي�ض��م اللواء �أربع بلديات) حتدها من اجلهة ال�ش��مالية بلدية
معاذ بن جبل ومن اجلهة اجلنوبية بلدية �شرحبيل بن ح�سنة ،ومن اجلهة ال�شرقية �سل�سلة جبال لواء الكورة ،ومن
الغ��رب نه��ر الأردن .تعت�بر طبقة فح��ل �أكرث املناطق خ�صوب��ة يف الغور كله وين�س��اب نهر الأردن فيه��ا �إلى اجلنوب
وي�صب يف البحر امليت� ،أكرث املناطق انخفا�ض ًا على �سطح الأر�ض .تتمتع املنطقة مبناخ م�شم�س ومعتدل يف ف�صلي
الربي��ع واخلري��ف ،و�أجواء حارة خالل ال�صيف ولكن ال ت�ص��ل �إلى درجة حرارة منطقة البحر امليت ،و�أجواء باردة
يف ف�صل ال�شتاء.
التركيبة السكانية

يف عام  ،2014بلغ عدد �س��كان طبقة فحل  50,000ن�س��مة ميثلون � 7000أ�س��رة .ويف عام  ،2001مت دمج منطقتي
امل�شارع و�شيخ احل�سني لإن�شاء بلدية طبقة فحل .وت�ضم كافة القرى والأحياء التي مت دجمها يف البلدية طبقة فحل،
و�س��يل احلمة ،وعرب احل�س��ن ،وحي قوي�س��م ،وحي �أبو قرمول ،والرياحنة ،و�أم الدفوف ،والطبة ال�ش��مايل ،والطبة
اجلنوبي ،وحي �أبو النعاج ،وحي الدعوم ،وتل الأربعني ،واجل�سورة ،واحلراوية ،وال�شيخ حممد ،وقليعات ،وب�صيلة،
والزمالية ،وعراق الر�شدان.
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تتمت��ع طبق��ة فح��ل مبجتمع فتي حيث �أن  56.8%من �س��كان البلدية يقعون �ضمن الفئة العمرية من � 64-15س��نة،
يف حني �أن من يقعون �ضمن الفئة العمرية الأقل من � 15س��نة تبلغ ن�س��بتهم  ،39.7%و�أن من تتجاوز �أعمارهم 65
�سنة تبلغ ن�سبتهم .3.5%
ي�ص��ل مع��دل البطال��ة يف املنطق��ة �إل��ى  27%مقارنة م��ع  14%-13على امل�س��توى الوطني .يعترب من��ط احلياة يف
بلدية طبقة فحل ريفي ًا وتعتمد القوى العاملة على الوظائف احلكومية والع�س��كرية والزراعية (يوجد  50م�ش��روع ًا
خمتلف � ًا يعم��ل في��ه  3.5%فق��ط من املنطقة وت�س��اهم بـ  3.8%يف الن��اجت املحلي الإجم��ايل يف الأردن ،و 11%من
جممل ال�صادرات) ،بالإ�ضافة �إلى الوظائف ال�س��ياحية وامل�ش��اريع احلرفية ال�صغرية وال�صغرية جد ًا (مثل �صيانة
ال�سيارات والنجارة) وغريها من امل�شاريع التجارية ال�صغرية ورعي الأغنام.
ويف ف�ص��ل ال�صي��ف ،يرحل البدو وبع�ض ال�س��كان ممن ميلكون منازل خارج البلدية �إل��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�سم احل�صاد ،ولكن ال تتوفر �إي �إح�صائيات عنهم .وال توجد خميمات لالجئني يف طبقة فحل� ،إال �أن امل�شاركني
�أ�شاروا �إلى ت�أثري الالجئني.
متوسط دخل األسرة

يرتاوح متو�سط حجم الأ�سرة من � 7إلى � 8أفراد وهو �أكرث من املتو�سط الوطني ،كما �أن معدالت النمو تعد مرتفعة
كذل��ك �إذ ت�ص��ل �إل��ى  5%مقارن��ة م��ع  3%خالل ال�س��نوات ال�س��ابقة .وي�ص��ل معدل الإعال��ة �إل��ى ( 1 - 8يعتمد 8
�أ�ش��خا�ص على �ش��خ�ص عامل واحد) .ال تتوفر معلومات دقيقة حول معدالت الفقر ،ولكن ت�ش�ير التقديرات �إلى �أن
 31%م��ن ال�س��كان يقع��ون حتت خ��ط الفقر مقارنة م��ع  14.4%على ال�صعي��د الوطن��ي و 15%يف حمافظة �إربد.
ويف ع��ام � ،2010صنف��ت الأغ��وار ال�ش��مالية ب�أنها من جيوب الفق��ر( .يبلغ خط الفق��ر يف الأردن  814دينار �أردين
للفرد الواحد �س��نوي ًا ،وهو ما ميثل حوايل  5700دينار �أردين �س��نوي ًا لعائلة من �س��بعة �أ�ش��خا�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.
يوجد يف املنطقة  30جمعية تعاونية وخريية لتوفري اخلدمات وامل�ساعدة للعائالت الفقرية ،وتعتمد هذه اجلمعيات
على اجلهات املانحة للح�صول على التمويل .وعلى الرغم من �ش��ح امل�صادر� ،إال �أن هذه اجلماعات جنحت يف بدء
تنمية اقت�صادية حملية ت�ضم م�ش��اريع �صغرية للطاقة املتجددة ،وم�ش��اريع منزلية ،مبا �ساهم يف توفري فر�ص عمل
ودخل لأفراد املجتمع املحلي.
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الخدمات العامة

املوا�صالت :على الرغم من عدم توفر خدمات تاك�سي ونقل �سياحي� ،إال �أن هناك  35با�ص ًا للربط بني البلدية وبني
ال�ش��ونة ال�ش��مالية ودير عال و�إربد .كما يوجد  13با�ص ًا لربط القرى يف منطقة �ش��رحبيل بن ح�س��نة .وب�ش��كل 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.
الرعاي��ة ال�صحي��ة :ال توج��د مراك��ز �صحية �ش��املة يف املنطقة (علم � ًا ب�أهمية توفري وحدات الطوارئ لل�س��ياحة)،
ولكن توجد خم�سة مراكز �صحية �أولية ،وثالث �صيدليات ،وثالث عيادات �أ�سنان تتوزع يف خمتلف �أنحاء البلدية.
الأمن العام :يوجد يف املنطقة مركز �شرطة واحد وق�سم �إطفاء واحد.

النفاي��ات ال�صلب��ة :يت��م جم��ع  100%من النفايات ال�صلبة من خالل جولة يومية جلمع  20طن ًا من النفايات التي
يعد معظمها نفايات ع�ضوية.
معاجلة ال�صرف ال�صحي :ال تتوفر �ش��بكة �صرف �صحي �إلى الآن يف البلدية ،و 100%من ال�س��كان يعتمدون على
احلف��ر االمت�صا�صي��ة ،مب��ا ي�س��اهم يف زيادة تل��وث املياه اجلوفي��ة .وقد قام��ت الوكال��ة الأمريكية للتنمي��ة الدولية
بتقدمي متويل بقيمة  14مليون دوالر �أمريكي لإن�شاء حمطة معاجلة ال�صرف ال�صحي وهي الآن يف مرحلة الت�شغيل
التجريبي ومن املقرر �أن تخدم املنطقة بالكامل.
املي��اه :تغط��ي �ش��بكة املياه �أكرث م��ن  90%من املناطق يف البلدي��ة ،ويبلغ معدل الفاقد  ،55%وه��و �أعلى بقليل من
املع��دل الوطن��ي يف اململك��ة والذي يبل��غ ( .49%ميكن احل�ص��ول على �إمدادات مي��اه و�إي��رادات �إ�ضافية من خالل
اعتماد ممار�سات املحافظة على املياه والتي ت�ضم الت�سعري الأقرب �إلى قيمة املياه و�إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية
من حمطة املعاجلة املقرر افتتاحها قريب ًا لأغرا�ض الري).
الطاقة :تغطي �شبكة الكهرباء  90%من املنطقة ،كما تتوفر �شبكة �إنرتنت ذات النطاق العري�ض.

الفرص التعليمية

يوجد يف طبقة فحل  25مدر�س��ة حكومية (ثانوية وابتدائية) مبا يف ذلك �أربع مدرا���س توفر التعليم املختلط .يبلغ
متو�سط عدد الطالب لكل �صف  35طالب ًا ،ويبلغ عدد الإناث  3655طالبة مقابل  3236طالب .ويوجد يف املنطقة
مبان جدي��دة ت�ضم �أثاث جدي��د و�أجهزة
 358دار ح�ضان��ة .وق��د قام��ت البلدي��ة م�ؤخ��ر ًا بتوف�ير دعم مايل ل�ش��راء ٍ
حا�س��وب ،بالإ�ضاف��ة �إلى غ��رف �صفية خا�صة للطالب املتفوقني واملوهوبني ،مبا يعك���س التزامه��ا بدعم التعليم .ال
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توج��د جامع��ات �أو كلي��ات �أو معاه��د تدري��ب مهني يف طبقة فحل ،وتع��د جامعة الريموك يف �إرب��د اجلامعة الأقرب
للبلدية .واقرتح امل�شاركون �إن�شاء مركز تدريب مهني �إذ ال يوجد يف املنطقة �سوى مركز واحد يف منطقة امل�شارع.
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�ض��م طبق��ة فحل جمل���س منتخ��ب وتبلغ ميزانية البلدي��ة  1,202,000دينار �أردين وال تعاين م��ن �أي عجر .توظف
البلدية  143موظف ًا وموظفة  88%منهم من الذكور ،و 12%من الإناث ،وال يحمل �أي منهم �شهادات عالية ،و6%
منه��م فق��ط يحملون �ش��هادات بكالوريو���س ،و 8%يحملون �ش��هادة دبلوم ،بينم��ا  86%ال يحملون �ش��هادة الثانوية
العامة (التوجيهي) .وي�ضم العاملون يف البلدية  29عامل وطن وعامل زراعي ،و 25-20موظف ًا �إداري ًا وتقني ًا13 ،
حار�س ًا ومرا�س ًال ،و� 13سائق ًا ،و 10مراقبي �صحة ،ومراقب عمال وم�شرف .وال يوجد و�صف وظيفي وا�ضح لأي من
ه ��ؤالء ،كم��ا يع��د انخفا�ض التعليم والكفاءات �أحد العقبات الرئي�س��ية التي تواجه البلدي��ة ،وال يوجد من بني طاقم
العمل من يتمتع بخربة تتعلق بتي�سري اال�ستثمار ،ويف هذا الإطار يعد بناء القدرات �أ�سا�سي ًا للنجاح يف طبقة فحل.
يوج��د يف البلدي��ة  14جه��از حا�س��وب ولك��ن ال توج��د �ش��بكة ربط �إلكرتوين ب�ين الأق�س��ام ،وال متلك البلدي��ة موقع ًا
�إلكرتوني ًا �أو ح�سابات على مواقع التوا�صل االجتماعي ،كما ال توجد قاعدة معلومات �أو دليل �إجراءات.
وتعتمد البلدية ب�ش��كل رئي�س��ي على التمويل من التحويالت احلكومية وال�ضرائب والر�س��وم والغرامات .ومن املمكن
تعزي��ز ال�ضرائ��ب البلدي��ة وغريه��ا من الر�س��وم من خالل التنمي��ة االقت�صادية ال�س��ليمة .وجت�س��د الرواتب اجلزء
الأك�بر م��ن نفق��ات البلدي��ة ( 74%من امليزاني��ة عام  .)2014وت��درك البلدية الأثر ال�س��لبي لذلك عل��ى النفقات
الر�أ�سمالية واملبالغ املتبقية من التمويل لتح�سني اخلدمات واملرافق العامة.
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وق��د قام��ت وحدة التنمية املحلية يف البلدية ب�إدارة وتنفيذ خط��ة التنمية االقت�صادية املحلية ،وت�ضم الوحدة ثالثة
موظف�ين يتمتعون بخربات يف الهند�س��ة وتقني��ة املعلومات .ويرغب فريق الوحدة بتوفري ربط �إلكرتوين بني �أق�س��ام
ودوائر البلدية لتي�سري �سري العمل واخلدمات املقدمة للمواطنني.
استخدام األراضي

قام��ت وح��دة التنمي��ة املحلي��ة ع��ام  2010ب�إعداد خطة تنمي��ة حملية ا�س��تعر�ضت احتياجات م�ش��ابهة ،والتي ذكر
بع�ضه��ا يف ه��ذه اخلط��ة .ال توجد خطة �أو خريطة �ش��املة (خمطط �ش��مويل) لإر�ش��اد امل�س��تثمرين نحو م�س��احات
أرا�ض خا�صة �أو حكومية .وكما هو احلال مع كافة البلديات ،هناك �شكل من
منا�سبة وفر�ص ا�ستثمارية� ،سواء على � ٍ
�أ�شكال التق�سيم.
متتلك البلدية  11مبنى والتي تعمل على ت�أجريها ،مبا يعود عليها بحوايل  30,000دينار �أردين �س��نوي ًا ك�إيرادات
بلدي��ة .ومتتل��ك البلدية كذلك جمموعة من املباين القدمية والتي يحتاج معظمها �إلى �أعمال �صيانة وترميم جلذب
امل�ستثمرين.
المنطقة الزراعية والحرجية

تبل��غ م�س��احة الأرا�ض��ي الزراعي��ة يف املنطقة ما يق��ارب  182دومن ،والتي ت�س��تخدم بالغالب لأغرا���ض زراعية من
قب��ل  50جه��ة منتجة/زراعي��ة .ويع��د ل��واء الأغوار ال�ش��مالية الت��ي تقع فيه طبقة فح��ل وثالث بلدي��ات �أخرى �أكرب
م�ص��در للحم�ضي��ات وامل��وز يف اململكة .وعلى الرغم من �أن غالبية الأرا�ضي ت�س��تغل لزراعة الفاكهة (احلم�ضيات)
واخل�ضروات� ،إال �أنه يوجد �إنتاج للرثوة احليوانية.
المناطق التجارية والصناعية

يقت�ص��ر الن�ش��اط التج��اري يف املنطق��ة على املح�لات ال�صغرية الت��ي تتوزع يف املنطق��ة وال توجد مناط��ق �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 �س��ياحية جاذبة وهي منطقة بيال الأثرية ومنتزه �ش��رحبيل بن ح�سنة البيئي ومنتزه
امل�شارع ال�سياحي.
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منطق��ة بي�لا الأثري��ة :تع��ود املنطقة �إلى � 3400س��نة قبل امليالد .وقد �ش��هدت املنطقة منذ ع��ام  1979العديد من
احلفري��ات الت��ي قام��ت به��ا دائرة الأث��ار العامة .وكان��ت بيال من �ضم��ن املدن الع�ش��رة حللف الديكابولو���س �أثناء
الع�ص��ر الهلن�س��تي ،ومن ثم �ش��هدت �آثار املنطقة تغي�يرات جذرية خالل الع�صر الروم��اين .ويف عام  636ميالدي
( 13هجري)� ،ش��هدت املنطقة معركة فحل ال�ش��هرية بني جيو���ش الفتح الإ�س�لامي وجيو���ش الروم ،حيث ا�ست�شهد
�أح��د ال�صحاب��ة يف املعرك��ة و�أقي��م �ضريحه بالقرب م��ن الآثار .وتع��د بيال الزاوي��ة الغربية ملثلث مدن ديكابولو���س
الرئي�سية واملواقع الأثرية التي ت�ضم �أم قي�س �شما ًال وجر�ش غرب ًا.
وت�ض��م املراف��ق ال�س��ياحية يف املنطق��ة ا�س�تراحة تق��ع على منحدر وتوف��ر �إطاللة خالب��ة على املنطقة يف الأ�س��فل،
ومتحف بيال للمتحجرات واجليولوجيا.
منتزه �ش��رحبيل بن ح�س��نة البيئي :يتمتع املنتزه مبعايري عاملية امل�س��توى وقد مت �إن�ش��ا�ؤه من قبل جمعية �أ�صدقاء
الأر�ض  -ال�شرق الأو�سط يف منطقة �شمال طبقة فحل .ويوفر املنتزه باقة متنوعة من الأن�شطة امل�ستدامة بيئي ًا مثل
املمر ال�س��لكي و�أرجوحة �ضخمة وجوالت بالدراجات الهوائية وم�س��ارات للم�ش��ي ومطعم للأطباق التقليدية ومواقع
للتنزه وال�ش��واء ومنطقة لعب للأطفال وم�س��كن ب�سيط بت�صميم جذاب (ي�ضم � 10شاليهات تت�سع لثمانية وع�شرين
�ش��خ�ص ،م��ع توف��ر التكييف وخدمة الإنرتنت الال�س��لكي) ،بالإ�ضافة �إلى مبنيني يحتويان على �أمكان لال�س��تحمام
ودورات مياه �إحداهما للرجال والأخرى للن�ساء ،ومنطقة م�سطحة للتخييم.
منت��زه امل�ش��ارع ال�س��ياحي :لق��د قام��ت جمعية املتقاعدين الع�س��كريني بتطوي��ر و�إدارة املرافق التي ت�ضم م�س��ارات
للم�شي وحمامات �سباحة ومنطقة لعب للأطفال ومطعم للأطباق التقليدية .ويوفر املنتزه مرافق ترفيهية حملية.
معرب ال�ش��يخ/امللك ح�س�ين ،الذي كان يعرف �س��ابقاً بج�س��ر اللنبي :قد ال يج�س��د اجل�س��ر �أحد الأماكن ال�سياحية
ولكن��ه �إح��دى نق��اط الدخول واخل��روج الثالث بني �إ�س��رائيل وال�ضفة الغربية والأردن .وقد مت �إن�ش��اء اجل�س��ر عام
 ،1994ويعد حمطة عبور لل�سياح وال�شاحنات التجارية من اجلانبني.

 - 3.0رؤية ورسالة بلدية طبقة فحل
لقد قام جمتمع بلدية طبقة فحل ب�صياغة الر�ؤية والر�سالة �أدناه:
الر�ؤية:
مدين��ة منوذجي��ة تبن��ي عل��ى املي��زة الزراعي��ة ال�س��ياحية عرب �ش��راكة حقيقي��ة م��ع القطاع اخلا���ص �س��عي ًا للتنمية
امل�ستدامة.
الر�سالة:
ن�س��عى لبناء م�ؤ�س�س��ي �أمثل جلذب اال�ستثمارات و�إقامة امل�شاريع التنموية امل�ستدامة التي تبني على ميزتنا الن�سبية
والتناف�س��ية لتق��دمي خدمات �أف�ضل للمواطنني ،وامل�س��اهمة يف رفع امل�س��توى املعي�ش��ي للأفراد وزي��ادة دخل البلدية
و�إيج��اد فر���ص عم��ل جديدة ،عرب بناء �ش��راكات حقيقية مع القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع املدين واجلهات
املانحة ومن خالل منظومة احلاكمية الر�شيدة.
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ُترتك فارغة عاد ًة

 - 4.0التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية
والفرص االستثمارية
مت خالل عملية �إ�شراك اجلهات املعنية حتديد عدد من الأولويات لتمهيد الطريق نحو النمو والتطور االقت�صادي.

وركزت جمموعة كبرية من الأولويات على تعزيز �أداء البلدية كم�ؤ�س�سة .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه الأوليات يف اجلزء
اخلام���س من هذه الوثيقة .ويف هذا اجلزء� ،س��يتم ت�سليط ال�ضوء على �أولويات اال�ستثمار والتطور االقت�صادي التي
مت حتديده��ا خ�لال العملية .ويف �إطار املرحل��ة الثانية من عملية �إعداد خطة التنمية االقت�صادية املحلية� ،س��يكون
هن��اك حاج��ة �إل��ى �إجراء املزيد م��ن التحلي��ل القطاعي لفهم طبيع��ة القطاعات الفرعي��ة و�سل�س��لة القيمة وفر�ص
القيمة امل�ضافة.

متت��از طبق��ة فحل بق��رب موقعها من العا�صمة ع َمان ( 80ك��م) ،وبانخفا�ض تكاليف الأرا�ضي واملعي�ش��ة فيها� ،إلى
جان��ب املناظ��ر الطبيعي��ة اخلالب��ة والق��وى العاملة ال�ش��بابية ،وتوفر بني��ة حتتية مالئم��ة .كما �أن البلدي��ة على �أمت
اال�س��تعداد لت�ؤدي دور «�صانع ال�صفقات» ولتتعاون مع م�س��تثمرين من القطاع اخلا�ص .الأمر الذي قد ي�ضم حوافز
�أخ��رى مثل قطع الأرا�ضي ،ومناق�ش��ة ر�س��وم الت�صاريح ،ور�س��وم املياه وغريها .ويف الوقت احل��ايل ،ال يوجد �إعفاء
�ضريبي خارج املنطقة احلرة يف الأردن ،ولكن قد يتم توفري حوافز �ضريبية يف امل�ستقبل.
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دعم االستثمارات الصديقة للبيئة

كج��زء م��ن ر�ؤية بلدية طبقة فحل الرامية �إلى تنمية ا�س��تدامة البلدية� ،أ�ش��ار امل�ش��اركون �إلى ا�ستك�ش��اف م�ش��اريع
�صديقة للبيئة مثل حمطة للطاقة ال�شم�سية لإنارة ال�شوارع.
تحسين اإلنتاجية والتسويق في القطاع الزراعي

�أ�ش��ار امل�ش��اركون �إل��ى القطاع الزراعي كمج��ال للنمو ،ويعد هذا القط��اع ثاين �أكرب ِّ
موظف يف البلدية التي ت�ش��تهر
ب�ش��كل خا���ص يف �إنت��اج احلم�ضيات وامل��وز .وهناك فر�صة لإع��ادة زراعة املحا�صيل لإنتاج حما�صيل غري م�س��تهلكة
للمياه مثل القنب وال�ش��عري والأعالف وغريها .ولتح�س�ين قيمة �إنتاج احلم�ضيات� ،أ�شارت عملية الت�شاور �إلى �إن�شاء
م�صن��ع لتدري��ج وتربيد احلم�ضيات وتعبئة وتغليف املنتجات الزراعية .و�س��يعمل امل�صنع على زيادة عمر املنتجات،
وتعزيز الفاعلية ،وحت�سني مناولة الفاكهة ،والتغليف ،وقابلية الت�سويق .ولتعزيز قابلية ت�سويق املنتجات يف املنطقة
الت��ي تع��د من �ضم��ن �أكرب 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�ش��علة لت�ش��كيل جمموع��ة اقت�صادية �إقليمية ترك��ز على الت�س��ويق 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.
تحسين القطاع السياحي

عل��ى الرغ��م م��ن �أن القطاع ال�س��ياحي يج�س��د فر�صة جيدة لإنت��اج الدخل املحل��ي� ،إال �أن البنية التحتية ال�س��ياحية
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.
ويتوج��ب عل��ى البلدي��ة التع��اون م��ع بلدي��ات مع��اذ ب��ن جب��ل وامل��زار اجلدي��دة وال�ش��علة التي تتمت��ع جميعه��ا ب�إرث
ثق��ايف وطبيع��ي عريق يف ت�ش��كيل جمموع��ة �إقليمية �س��ياحية لتحديد اخلط��وات الالزمة لتطوير منتجات �س��ياحية
مالئمة .وقد تت�ضمن الأن�ش��طة م�س��ارات م�ش��ي �إقليمية ،ونزل للإقامة ،ودرو���س يف طهي الأطباق املحلية ،وغريها
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م��ن اجلوان��ب الرتاثي��ة مثل املو�س��يقى والرق�ص .وق��د تكون املجموعة مبثابة اجلهة امل�س ��ؤولة ع��ن الرتويج للمنافذ
ال�سياحية املتخ�ص�صة .يرجى االطالع على امللحق الثاين للمزيد من املعلومات حول امل�شروع.
تنمي��ة الق��وى العامل��ة :ال بد �أن ت�س��اهم عملية تنمية القوى العاملة يف جتهيز العمالة ب�صورة �أف�ضل مبا يتما�ش��ى
مع احتياجات �س��وق العمل .وتعمل القوى العاملة امل�ؤهلة على تعزيز جناح قطاعات الأعمال وال�صناعة مبا ي�س��اهم
يف حتقيق اال�س��تقرار االقت�صادي .ولدعم م�ش��اركة املر�أة يف �س��وق العمل� ،ستعمل البلدية على منح الن�ساء الفر�ص
التدريب��ة والإر�ش��ادية الالزمة .وال�س��تقطاب فئة ال�ش��باب �إل��ى القوى العاملة ،ميك��ن للبلدية بال�ش��راكة مع القطاع
اخلا���ص العم��ل عل��ى توف�ير فر�ص تدريب وظيف��ي داخلي ،الأمر الذي لن ي�س��اهم يف حت�س�ين وفرة الق��وى 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 ،وخدمة الزبائن ،ومعاجلة الأغذية ،وال�صناعات
النا�شئة ،حيث هناك حاجة �إلى ك�سر القيود الثقافية املتعلقة بتوفري اخلدمة.
دعم امل�ش��اريع املنزلية :ي�س��اهم دعم امل�ش��اريع املنزلية يف تي�سري الفر�ص وامل�ش��اركة االقت�صادية للمر�أة ،بالإ�ضافة
�إلى ت�شجيع الرواد ال�شباب على موا�صلة م�ساعيهم لإن�شاء الأعمال واال�ستفادة من الفر�ص التنموية من خالل احلد
من الأعباء املالية على ال�ش��ركات ال�صغرية واملتو�س��طة ،وذلك مبا ي�س��اهم يف نهاية املطاف بتعزيز التناف�س��ية يف
ال�س��وق .يتوجب على البلدية ا�س��تهداف 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.
جتهي��ز وح��دة التنمي��ة املحلي��ة لت�صب��ح �أك�ثر كف��اءة يف تخطي��ط و�إع��داد و�إدارة ال�ش��راكات بني القطاع�ين العام
واخلا���ص :لدع��م �إن�ش��اء امل�ش��اريع اال�س��تثمارية املح��ددة يف ه��ذه اال�س�تراتيجية ،يتوج��ب عل��ى وح��دات التنمي��ة
االقت�صادية �أن تكون م�ستعدة لتخطيط و�إدارة ومراقبة ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص .و�سيت�ضمن ذلك
�إعداد دليل �إر�ش��ادات لل�ش��راكة بني القطاعني العام واخلا�ص وتوفري التدريب الالزم لطاقم العمل يف البلدية ويف
وحدات 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.
ومت تق��دمي بطاق��ات مف�صلة لو�صف امل�ش��اريع اال�س��تثمارية التالية يف امللحق الثاين .متت الإ�ش��ارة �إلى امل�ش��روعني
الأول والثاين يف بلدية معاذ بن جبل وبالتايل قد يكون هناك فر�صة ل�شراكة �إقليمية .ويتوجب على اجلهات املعنية
والبلديات حتديد وحتديث بطاقات امل�شاريع اال�ستثمارية ب�صورة �أو�سع.
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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 التكلفة/التمويل
املنفذة بالدينار الأردين

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

البلدية

40,000

الإطار الزمني
2017-2016

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بلديات املزار اجلديدة البلدية
�إيجاد جمموعة �سياحية �إقليمية
للرتويج لل�سياحة العالجية وال�سياحة ومعاذ بن جبل وال�شعلة
املتخ�ص�صة يف املنطقة.

--الإطار الزمني
2017-2016

البلدية

4,000,000

م�صنع حم�ضيات

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

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

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع اخلا�ص ،وزارة البلدية
الأ�شغال العامة

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية املدن
م�ستودعات جتارية مقابلة ملبنى
البلدية وتو�سعة مبنى البلدية (الطابق والقرى ،القطاع اخلا�ص
العلوي)
و�ضع برنامج تدريبي حول كيفية
�إعداد و�إدارة ومراقبة ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص لطاقم
العمل يف البلدية.

الإطار الزمني
2018-2017

البلدية

م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية التابع للوكالة البلدية
الأمريكية للتنمية الدولية ،وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

ت�سهيل الفر�ص اال�ستثمارية التي حتقق مكا�سب �سريعة مع القطاع اخلا�ص
(امل�شاريع اال�ستثمارية كما حددتها البلدية)
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100,000

الإطار الزمني
2018-2016
800,000

الإطار الزمني
2019-2017
30,000

الإطار الزمني
2016

�شركاء التنفيذ

اجلهة التكلفة/التمويل
املنفذة بالدينار الأردين

م�صنع �أ�سمدة ع�ضوية

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

البلدية

�سوق للحرف اليدوية يف منطقة بيال
الأثرية

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع اخلا�ص

القطاع
اخلا�ص

منتجع ترفيهي يف منطقة بيال
ال�سياحية

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

القطاع
اخلا�ص

خطة العمل

1,000,000

الإطار الزمني
2020-2018

م�شروع طاقة �شم�سية للحد من تكلفة وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع اخلا�ص ،دعم البلدية
اجلهات املانحة
�إنارة ال�شوارع

100,000

الإطار الزمني
2020-2019
2,000,000

الإطار الزمني
2020-2018
200,000

الإطار الزمني
2018-2017

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

القطاع اخلا�ص

البلدية

---الإطار الزمني
2017-2016

�إعداد و�إدارة فر�ص تدريب وظيفي
داخلي بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

القطاع اخلا�ص

البلدية

---الإطار الزمني
2017-2016
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ُترتك فارغة عاد ًة

 - 5.0خطة عمل تعزيز أداء البلدية للتنمية
االقتصادية المحلية
�أ�ش��ار حتليل نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والفر�ص والتهديدات �إلى عدد من التحديات امل�ؤ�س�س��ية التي يتوجب على
البلدية مواجهتها قبل البدء بتنفيذ خطة التنمية االقت�صادية املحلية .وقد ركزت خطة العمل على الإجراءات التي
من �ش�أنها تعزيز قدرة البلدية على التخطيط للتنمية االقت�صادية املحلية وب�شكل خا�ص:

ཨ ཨالتخطي��ط ب�ص��ورة فاعل��ة ال�س��تخدامات الأرا�ض��ي وتطوي��ر �أ�س���س ونظ��م �صن��ع الق��رار املتعلقة
با�ستخدام الأرا�ضي.
ཨ ཨتعزيز الهيكل التنظيمي و�إطار العمل الإداري.
ཨ ཨحت�سني البنية التحتية لتقنية املعلومات والقدرات يف مكاتب البلدية.
ཨ ཨحت�سني الأداء املايل والإيرادات يف البلدية.

�ཨ ཨإن�ش��اء جمل�س �شراكة �إقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات الإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف
البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة.
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الهدف الأول :التخطيط ب�صورة فاعلة ال�ستخدامات الأرا�ضي وتطوير �أ�س�س ونظم �صنع القرار املتعلقة با�ستخدام
الأرا�ضي.
الن�شاط
�إعداد خمطط
�شمويل وخريطة
للأرا�ضي

ا�ستمالك الأرا�ضي:
حتديد قطع الأرا�ضي
والتجمعات التنموية
الرئي�سية لال�ستثمار

�إعداد دليل
للموافقات
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الو�صف

�شركاء التنفيذ

ا�ستعرا�ض �أنواع حمددة من
ا�ستخدامات الأرا�ضي �ضمن م�ساحات
خمططة �أو مق�سمة لأنواع خمتلفة من
اال�ستثمار
ت�سليط ال�ضوء على مناطق الأرا�ضي
املوحدة �أو الأرا�ضي الواقعة حتت ملكية
واحدة.
حتديد قطع الأرا�ضي اململوكة من
قبل البلدية ،بحيث يتوا�صل ممثلو
القطاع اخلا�ص مع املالكني يف حال
كانوا مهتمني يف مناق�شة فر�ص تنموية
م�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستك�شاف
تو�سع ال�صناعات احلالية واالحتياجات
ال�صناعية والتجارية املرتبطة بها .تتبني
ا�سرتاتيجية الأردن  2025منهج ًا يرتكز
على التجمعات لتو�سيع ال�صناعات
احلالية وحتديد ال�صناعات الداعمة
ذات ال�صلة يف املناطق املحيطة.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

اجلهة
املنفذة
البلدية

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

البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية

ي�ستعر�ض الدليل للم�ستثمرين والأعمال
املحلية وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
عملية التنمية مبا يف ذلك �أنواع اخلطط
الواجب تقدميها ،والر�سوم ،ومراجعة
طاقم العمل واملجل�س ،وعمليات
املوافقة ،وعمليات الرتخي�ص ،ومتلك
املوقع .تطوير نظام تقدمي عرو�ض يربط
بني املوافقة على الكثافة/معدل امل�ساحة
الأر�ضية مع التح�سينات املجتمعية (على
�سبيل املثال متديد خطوط ال�صرف
ال�صحي �أو املياه).

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
350,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2018-2016

الهدف الثاين :تعزيز الهيكل التنظيمي و�إطار العمل الإداري.

الن�شاط

الو�صف

�شركاء التنفيذ

اجلهة
املنفذة
البلدية

تطوير هيكل تنظيمي �سيعمل ذلك على تو�ضيح الغاية
من وحدة التنمية املحلية وتق�سيم
للبلدية ووحدة
امل�س�ؤوليات ،بالإ�ضافة �إلى توفري خطة
التنمية املحلية
وم�س�ؤوليات طاقم
عمل وا�ضحة وحمدثة وميزانية داعمة.
العمل
و�سيعمل ذلك على حتديد هيكل وحدة
التنمية املحلية ،و�أدوار طاقم العمل،
وامل�س�ؤوليات وامل�ؤهالت.
البلدية
وزارة ال�ش�ؤون
و�ضع برنامج لتدريب �سيتطلب ذلك عقد برامج تدريب
بدعم
البلدية
تبادلية مع البلديات الأخرى يف جماالت
طاقم العمل
من جهة
التمويل ،والإدارة ،واملوارد الب�شرية،
ا�ست�شارية
وتقنية املعلومات
البلدية
حت�سني التوا�صل مع املواطنني
وزارة ال�ش�ؤون
تعزيز القدرات
وامل�ستثمرين واحلكومة و�إدارة دورة
البلدية ،وغرفة
اخلارجية لطاقم
ال�صناعة
العمل (املهارات
امل�شروع مبا يف ذلك درا�سات اجلدوى.
واال�ستثمار،
التقنية املتعلقة
وهيئة اال�ستثمار
باال�ستثمار)
الأردنية
�إن�شاء نظام للمتابعة توفري معلومات حول النتائج للمجل�س،
البلدية
وزارة ال�ش�ؤون
واملحافظة ،ووزارة ال�ش�ؤون البلدية،
البلدية
والتقييم ملتابعة
ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املنهجية
املعلومات ،واجلهات املانحة وغريهم.
وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
20,000

الإطار الزمني
2016

100,000

الإطار الزمني
2017-2016
10,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2018-2017

الهدف الثالث :حت�سني البنية التحتية لتقنية املعلومات والتواجد على الإنرتنت للبلدية.

الن�شاط
تطوير موقع
�إلكرتوين

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

اجلهة
الو�صف
�شركاء التنفيذ املنفذة
حت�سني ال�شفافية وم�شاركة املعلومات مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية من
5,000
البلدية
املجتمع وامل�ستثمرين
خالل هيئة الإطار الزمني
ا�ست�شارية
2016
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�شركاء التنفيذ

تطوير نظام حمو�سب �سيعمل ذلك على حت�سني الكفاءة
(�أجهزة وبرجميات) والفاعلية يف البلدية ،كما �سيح�سن
جلميع �أعمال البلدية عملية جمع البيانات ومهام املوارد
الب�شرية والتمويل وقدرات م�شاركة
(التمويل ،املوارد
الب�شرية وغريها) املعلومات .و�سي�ضم ذلك توفري الأجهزة
والربجميات الالزمة لنظام املعلومات
اجلغرايف  )GIS(.كما �سي�ضمن النظام
ربط الأنظمة يف البلديات ببع�ضها.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

اجلهة
املنفذة
البلدية

تكون مرتبطة بدليل املوافقات ،لتوفري
تطوير عملية
الفهم ال�شامل مل�س�ؤوليات امل�ستثمرين
افرتا�ضية فاعلة
ووا�ضحة للرتخي�ص وادخار الوقت واملال ،وتعزيز فاعلية
واملراجعة
تنظيم اجلوانب الإدارية واملالية.

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية
بدعم
من جهة
ا�ست�شارية

الن�شاط

الو�صف

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
65,000

الإطار الزمني
2017-2016

50,000

الإطار الزمني
2017-2016

الهدف الرابع :حت�سني الأداء املايل والإيرادات يف البلدية.

الن�شاط

الو�صف

�إعداد قائمة باملرافق والأبنية وزيادة
تخمني و�إن�شاء
املرافق والأبنية داخل الإيرادات من �ضرائب امل�سقفات
حدود البلدية
�سرتكز احلملة على دور البلدية جتاه
�إطالق حمالت
توعوية �إعالمية
مواطنيها ودور املواطنني باملقابل.
بهدف حتفيز
و�ست�ساعد احلملة يف تعزيز وعي
املواطنني لدفع
املواطنني حول �أهمية دفع الغرامات
الغرامات وال�ضرائب وال�ضرائب.
املرتتبة عليهم.
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�شركاء التنفيذ

اجلهة
املنفذة
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ومنظمة
لتنظيم �إطالق
احلمالت.

البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
50,000

الإطار الزمني
2018-2016
20,000

الإطار الزمني
2020-2016

الن�شاط

�شركاء التنفيذ

الو�صف

و�ضع �آليات لإعداد تعزيز اجلدارة االئتمانية للبلديات
امليزانية مبا ين�سجم ومتكينها من خالل �أدوات الإدارة
مع املعايري الدولية املالية العامة املالئمة التي تعمل على
�ضبط امل�ستوى الإجمايل من الإيرادات
والنفقات ب�صورة مالئمة ،وح�شد
املوارد العامة بني القطاعات والربامج،
بالإ�ضافة �إلى �ضمان �أعلى درجات
الكفاءة يف �أداء البلديات.
زيادة دخل البلدية
�إنفاذ القانون
وت�سهيل �إجراءات
حت�صيل الديون
والذمم من خالل
برامج تق�سيط
مي�سرة.

بنك تنمية املدن
والقرى

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ووزارة
العدل

اجلهة
املنفذة
البلدية
ووزارة
ال�ش�ؤون
البلدية

البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
50,000

الإطار الزمني
2017-2016

الإطار الزمني
2018-2017

الهدف اخلام�س� :إن�شاء جمل�س �شراكة �إقليمية للمنفعة املتبادلة مع البلديات الإقليمية ووحدات التنمية املحلية يف
البلدية ووحدات التنمية املحلية يف املحافظة.

الن�شاط

الو�صف
ت�أييد معزز على امل�ستوى الوطني

�شركاء التنفيذ
وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

�إعداد خطة عمل
وميزانية لإن�شاء
جمل�س ال�شراكة
الإقليمية
�سرتكز خارطة اال�ستثمار على ال�سياحة وزارة ال�ش�ؤون
�إعداد خارطة
ا�ستثمار بال�شراكة مع والزراعة �أم ًال يف ت�سريع وترية ال�شراكة البلدية ،هيئة
تن�شيط ال�سياحة،
الهيئة اال�ستثمارية
مع القطاع اخلا�ص.
هيئة اال�ستثمار
الأردنية وحمالت
الأردنية ،وحدة
ترويجية �إقليمية
التنمية املحلية
يف املحافظة،
غرفة التجارة
وال�صناعة

اجلهة
املنفذة
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
حتدد الحق ًا
الإطار الزمني
2020-2016

البلدية

100,000

الإطار الزمني
2018-2017
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الن�شاط

الو�صف

�إعداد وتنفيذ م�سح حت�سني ر�صد جناح اال�سرتاتيجية �أو
وجود الثغرات
للم�ستثمرين
تنظيم فعاليات
�إقليمية جلمع
التربعات

تعزيز �إيرادات البلديات وامل�شاركة
املحلية يف الرتويج للتنمية االقت�صادية

�شركاء التنفيذ

اجلهة
املنفذة
البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،هيئة
اال�ستثمار
الأردنية ،جهات
معنية حملية
ووطنية ،القطاع
اخلا�ص

البلدية

وزارة ال�ش�ؤون
البلدية

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين
20,000

الإطار الزمني
2020-2016
حتدد الحق ًا
الإطار الزمني
2020-2016

يهدف جمل�س ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص �إلى احلد من العقبات البريوقراطية والت�شجيع الفاعل للتنمية
االقت�صادية من خالل �إيجاد ثقافة لال�ستثمار .و�سيقع �ضمن م�س�ؤوليات املجل�س م�ساعدة البلدية يف املهام �أدناه:

ཨ ཨحتديد امليزانية لتوفري خدمات جديدة �أو حم�سنة للمواطنني والتي يكون لها ت�أثريات �إقليمية مثل
حت�سني ر�أ�س املال والبنية التحتية.
ཨ ཨحتديد وا�ستقطاب امل�ستثمرين وامل�شاريع.
ཨ ཨالعم��ل م��ع املدار���س واجلامع��ات املهني��ة وامل�ش��اريع وال�صناع��ات املحلي��ة لو�ضع برنام��ج تدريب
�إر�شادي لتوظيف القوى العاملة مبا يف ذلك الإناث وال�شباب ،وخا�صة فيما يتعلق ب�إدارة الوجهات
ال�سياحية الريفية والزراعية ،والت�سويق ،وتطوير املنتج.
ཨ ཨالعمل مع اجلهات املانحة وهيئة اال�ستثمار الأردنية لإيجاد وتعزيز بيئة مالئمة للأعمال.
ཨ ཨالعم��ل مع املجتمع��ات املحلية لتطوير عالم��ة جتارية مالئمة للأعمال ملوا�صل��ة الرتويج للمنطقة
للحفاظ على امل�شاريع القائمة وتو�سيعها وا�ستقطاب م�شاريع جديدة.
ཨ ཨت�ش��كيل ق��وة �سيا�س��ية �ضاغط��ة والعمل مع ال��وزارات واحلكوم��ة يف ع َمان لو�ضع �سيا�س��ات �أو�ضح
لإيرادات البلدية وبرنامج حوافز للم�ستثمرين وامل�شاريع املنزلية التي تهدف �إلى تعزيز امل�شاركة
االقت�صادية للمر�أة.
�سي�س��عى املجل���س �إلى جذب م�ش��اركة وا�س��عة ت�ضم ر�ؤ�س��اء البلديات وممثلي وحدة التنمية املحلية وغرف التجارة
وال�صناعة وممثلني من �شركات �إقليمية كربى وم�ؤ�س�سات م�صرفية ومالية .كما �سي�ش ّكل ممثلو امل�ؤ�س�سات التعليمية
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املجتمعية والوزارات على ال�صعيد الوطني جزء ًا من املجل�س.
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 - 6.0المالحق
الملحق األول :نقاط القوة ونقاط الضعف
والفرص والتهديدات
مت خالل ور�شة العمل االتفاق مع امل�شاركني على اتباع منهجية ترتيب �أولويات نقاط القوة ونقاط ال�ضعف والفر�ص
والتهدي��دات بح�س��ب ت�أثريه��ا وقربه��ا �إلى واق��ع بلدية طبقة فحل ومت منحه��ا ترتيب مبني عل��ى �أوزان من ()5-1
ت�شري �إلى الأهمية الن�سبية وبالتايل حتديد �أولوية هذه النقاط يف الت�أثري �إيجاب ًا �أو الت�أثري �سلب ًا على خطة التنمية.
نقاط القوة

مت خالل ور�شة العمل حتديد � 5أولويات على النحو التايل:
ཨ ཨامليزة الن�سبية لل�سياحة الزراعية واملناخ املميز مبا ي�ساهم يف ت�شجيع اال�ستثمار ( 299نقطة).
ཨ ཨاملناخ الزراعي والبيئي املنا�سب ( 289نقطة).
ཨ ཨتوفر قوة ب�شرية متنوعة وكفاءات ( 252نقطة).
ཨ ཨوتوفر بنية حتتية مالئمة لال�ستثمار ( 243نقطة).
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وعل��ى الرغ��م م��ن �أن وحدة التنمية تعترب حا�ضنة لكث�ير من املعلومات املتعلقة يف البلدي��ة واملنطقة �إال �أنها بحاجة
لبناء قدرات كادرها الإداري والفني يف عدة جماالت.
نقاط القوة

العدد

1

2

3

4

5

الأ�صوات الأولوية

.1

املوقع اجلغرايف واملناخ

3

3

7

11

45

69

299

.2

امليزة الن�سبية ال�سياحية والزراعية

4

1

7

13

42

67

289

.3

توفر قوة ب�شرية متنوعة وكفاءات علمية

2

7

18

8

30

65

252

.4

توفر بنية حتتية مالئمة لال�ستثمار الزراعي

12

3

15

10

28

68

243

.5

توفر قطع �أرا�ضي للبلدية

9

11

13

16

17

66

219

نقاط الضعف

مت خالل ور�شة العمل حتديد  14نقطة �ضعف:
العدد

نقاط ال�ضعف

1

2

3

4

5

.1

ارتفاع مديونية البلدية
عدم وجود م�سلخ
�ضعف ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
عدم الربط الإلكرتوين بني �أق�سام البلدية
�ضعف البنية التحتية يف بع�ض مناطق البلدية
عدم وجود خمطط �شمويل يف البلدية
عدم وجود مراكز ت�سويق زراعية
عدم وجود هيكل تنظيمي وو�صف وظيفي
عدم وجود اخلربة الفنية واملهارة لكادر البلدية
�ضعف التوا�صل بني املجتمع املحلي والبلدية
عدم وجود نافذة ا�ستثمارية ووحدة ا�ستثمار يف
البلدية
عدم وجود دليل �إجراءات

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
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الأ�صوات الأولوية

7

0

6

10

44

67

285

10

1

5

20

34

70

277

6

6

3

16

36

67

271

6

4

10

13

35

68

271

5

8

9

13

34

69

270

5

2

13

9

36

65

264

10

4

3

15

35

67

262

6

7

16

9

29

67

249

4

5

7

13

32

61

247

7

8

10

9

30

64

239

6

2

5

12

33

58

238

9

6

10

13

25

63

228

الفرص

مت خالل ور�شة العمل حتديد  12فر�صة:
الفر�ص
العدد
 .1توفر بيئة زراعية مالئمة لال�ستثمار الزراعي
 .2وجود مركز التدريب املهني
 .3معرب ال�شيخ ح�سني
 .4منطقة طبقة فحل الأثرية ال�سياحية
 .5وجود املنطقة ال�صناعية امل�ؤهلة
 .6وجود كفاءات و�أيدي عاملة مدربة
 .7غنى املنطقة بالرثوة احليوانية
� .8ضوء ال�شم�س الوفري لتوليد الطاقة ال�شم�سية
 .9وجود عدد كبري من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
 .10وجود ال�سوق املركزي
ا�ستخدام املكنة الزراعية احلديثة وتطور النمط
.11
الزراعي
 .12توفر امل�ستثمرين املحتملني

1

2

3

4

5

الأ�صوات الأولوية

1

3

6

10

49

69

310

3

4

1

12

47

68

297

4

1

4

9

48

66

294

3

3

3

11

46

66

292

5

8

8

13

37

71

282

2

9

12

20

27

70

271

8

7

10

14

31

70

263

6

5

6

6

41

64

263

7

7

10

14

29

67

252

8

12

10

15

25

70

247

13

9

9

7

31

69

241

13

9

6

19

17

64

210

التهديدات

مت خالل ور�شة العمل حتديد �سبعة تهديدات:
التهديدات
العدد
�ضعف الدعم املايل املقدم من قبل امل�ؤ�س�سات
.1
الدولية املانحة
 .2ت�أثري الظروف ال�سيا�سية والالجئني
� .3شح املياه املخ�ص�صة للمزارعني
تداخل ال�صالحيات وعدم التن�سيق بني
.4
امل�ؤ�س�سات
التو�سع العمراين على ح�ساب الأرا�ضي
.5
الزراعية

1

2

3

4

5

الأ�صوات الأولوية

4

4

4

13

44

73

296

2

8

6

15

37

68

281

7

5

3

8

44

67

278

8

6

8

17

30

69

262

5

8

10

8

35

66

258
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التهديدات
العدد
عدم ت�أهيل العاملني يف قطاع اخلدمات على
.6
م�ستوى املنطقة
 .7الأنظمة والقوانني التي تعيق ت�شجيع اال�ستثمار

1

2

3

4

5

الأ�صوات الأولوية

6

6

13

16

27

68

256

5

9

8

18

24

64

239

تحديد الترابطات بين نقاط التحليل الرباعي

1.1امليزة الن�س��بية الزراعية وال�س��ياحية للمنطقة :يبني التحليل الرباعي الرتابط الكبري بني نقاط
الق��وة ونق��اط ال�ضع��ف والفر���ص والتهديدات فيم��ا يتعلق بامليزة الن�س��بية للمنطق��ة ذات الطابع
الزراع��ي وال�س��ياحي ،فهن��اك فر�صة حقيقية لال�س��تثمار �ضمن ه��ذه امليزة الن�س��بية بحيث تعود
بفائ��دة اقت�صادي��ة ذات بعد تنموي للبلدية كم�ؤ�س�س��ة وللمنطقة و�أبنائها .ومن املتوقع �أن ت�س��اهم
اال�ستثمارات ال�سياحية والزراعية يف انخفا�ض ن�سب الفقر والبطالة ب�صورة تدريجية .ويف الوقت
ذات��ه ،ف ��إن �ضع��ف البني��ة التحتي��ة يف املناطق ال�س��ياحية والزراعي��ة وارتفاع مديوني��ة البلدية يف
املنطق��ة تعت�بر مثبط ًا لعملية اال�س��تثمار ،لكن مع وج��ود فر�ص حقيقية �أخرى ميك��ن البناء عليها
وا�ستثمارها .يرى امل�شاركون �أن كون املنطقة تنتج �أكرث من  90%من �إنتاج احلم�ضيات يف اململكة
و�أن املنطق��ة ذات ج��ذب �س��ياحي ف�إن يف ذلك فر�ص��ة حقيقية لتعزيز البني��ة االقت�صادية للبلدية
وال�ش��راكة م��ع القط��اع اخلا���ص� .إن �ضع��ف ال�ش��راكة مع القط��اع اخلا���ص� ،إ�ضافة لوج��ود بع�ض
القوانني والت�شريعات والأنظمة غري املالئمة قد ي�ساهم يف تهديد و�إثباط عملية اال�ستثمار.
2.2الواق��ع الإداري وامل��ايل والتنظيم��ي والقان��وين :اعترب امل�ش��اركون �أن الو�ض��ع املايل للبلدية غري
جيد وذلك كون البلدية يرتتب عليها مديونية و�أنه ال وجود مل�صادر مالية �أخرى للبلدية و�أن هناك
قلة يف فر�ص اال�ستثمار مع القطاع اخلا�ص و�أن  76%من الإيرادات الفعلية تذهب رواتب و�أجور.
يف نف���س الوق��ت ،هن��اك �ضعف كب�ير يف القدرات امل�ؤ�س�س��ية للبلدية ،وعدم توف��ر هيكل تنظيمي،
وغياب لقاعدة بيانات حمدثة ونظام حو�سبة وربط �إلكرتوين مما ي�ضعف من عملية اال�ستثمار يف
املنطق��ة .كما اعترب امل�ش��اركون �أن هناك �ضع��ف يف التوا�صل بني البلدية واملجتمع املحلي و�ضعف
يف �أداء املجال���س البلدية املتعاقبة .ومن الناحية التكنولوجيةّ ،بي امل�ش��اركون ب�أن هناك �ضعف �أو
غي��اب يف الرب��ط الإلكرتوين ب�ين مناطق البلدية وهن��اك غياب يف تطبيق �أنظمة حمو�س��بة و�أدلة
�إجرائي��ة لأعم��ال وخدم��ات البلدي��ة وعدم وجود موق��ع �إلكرتوين خا���ص بالبلدية .و�أخ�ير ًا اعترب
امل�ش��اركون ومن الناحية التخطيطية ب�أن عدم وجود املخطط ال�ش��مويل للبلدية يعد �أحد معيقات
اال�ستثمار يف البلدية.
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3.3منو القطاعات االقت�صادية:
الزراعة :هناك فر�صة حقيقية تتمثل يف التو�س��ع يف التنظيم الزراعي الأرا�ضي الزراعية ،وذلك نظر ًا
للمن��اخ الزراع��ي الذي متتاز به املنطقة على مدار العام �إلى جانب الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة .وتقدر
م�ساحة الأرا�ضي الزراعية يف املنطقة بـ  182.000دومن ،مبا يعد ميزة زراعية ن�سبية .ومن خالل دعم
ما يقارب  50م�ش��روع خمتلف ،ي�س��اهم القطاع الزراعي مبا ن�س��بته  3.8%من الناجت املحلي الإجمايل
ويعم��ل في��ه  3.5%من جمموع القوى العاملة .وت�ش��كل ال�صادرات الزراعية  11%من جمموع �صادرات
اململك��ة ،يذه��ب  92%منها �إلى الأ�س��واق العربي��ة� .إال �أن وجود بع�ض القوان�ين والأنظمة التي تعيق من
عملية اال�ستثمار �أهمها القوانني والأنظمة اخلا�صة بوزارة الزراعة وخ�صو�ص ًا قانون احلراج بالإ�ضافة
�إلى �ضعف البنية التحتية وعدم وجود مراكز ت�سويق زراعية و�شح املياه املخ�ص�صة للمزارعني والتو�سع
العمراين على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية وتفتت امللكية ،تعمل كلها على �إعاقة عملية اال�ستثمار.
اال�س��تثمار :ي��رى امل�ش��اركون �أن هن��اك فر�ص��ة حقيقية تتمثل يف وجود ر�ؤو���س �أموال ورج��ال �أعمال يف
املنطق��ة �إال �أن هناك �ضعف يف ال�ش��راكة مع القطاع اخلا���ص �إ�ضافة لوجود خلل بقانون ال�ضريبة يتعلق
ب�إعفاء امل�شاريع املقامة يف املناطق النائية ،وذلك مبا يعيق عملية اال�ستثمار.
ال�س��ياحة :على الرغم من �أن منطقة بيال ال�س��ياحية متهد الطريق لال�س��تثمار يف ال�س��ياحة �إال �أن عدم
وج��ود خمط��ط �ش��مويل و�ضعف ق��درات البلدي��ة يف التعامل م��ع امل�س��تثمرين وتداخ��ل ال�صالحيات يف
مو�ضوع الأرا�ضي والتنظيم وعدم وجود التمويل الكايف للقيام ببع�ض امل�شاريع اال�ستثمارية ووجود بع�ض
الأنظمة والتعليمات التي تعيق اال�س��تثمار كل ذلك ي�ؤدي �إلى عدم اال�س��تغالل املنا�س��ب للميزة الن�س��بية
التي تتوفر لبلدية طبقة فحل يف قطاع ال�سياحة.
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الملحق الثاني:بطاقات وصف المشاريع
االستثمارية
معلومات امل�شروع
خلفية امل�شروع
و�صف امل�شروع

املربرات

الإطار الزمني

م�صنع لتدريج وتربيد احلم�ضيات وتعبئة وتغليف املنتجات
الزراعية يف ال�سوق املركزي
تعترب منطقة الأغوار ال�شمالية يف الأردن منطقة زراعية رئي�سية ،كما �أنها �أكرب منتج
للحم�ضيات واملوز يف اململكة .ومع ذلك ،ال يوجد يف املنطقة مرافق لتدريج وتربيد وتعبئة
املنتجات الزراعية على الرغم من الطلب يف ال�سوق.
�سيعمل �إن�شاء م�صنع لتدريج وتربيد وتعبئة املنتجات الزراعية على �سد حاجة متزايدة يف
منطقة الأغوار ال�شمالية ،حيث �سيتيح للمنتجني واملزارعني حتقيق قيمة �أعلى للمنتجات
وزيادة الربحية و�سعة الت�صدير .و�سيقع امل�صنع يف ال�سوق املركزي الذي �أن�شئ م�ؤخر ًا،
حيث �سيتم تدريج احلم�ضيات قبل التعبئة والتغليف.
ླ ླعدم وجود م�شاريع مناف�سة يف املنطقة (على الرغم من وجود م�شاريع م�شابهة يف
منطقة معاذ بن جبل)
ླ ླتعزيز قيمة اخل�ضروات والفواكه وتقوية القطاع الزراعي
ླ ླ�إيجاد وظائف و�إن�شاء مرافق تعود بالفائدة على املجتمع املحلي
ླ ླتوفري الإيرادات للبلدية
ླ ླتوفري الإيرادات للم�ستثمر
2016-2017

التكلفة املقدرة
 1,000,000دينار �أردين
ال�شركاء/جهات التمويل �أر�ض من البلدية  +بنك تنمية املدن والقرى  +م�ستثمر من القطاع اخلا�ص
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع
ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع
ླ ླحتديد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة
ླ ླتوفري �أو حتديد موقع امل�شروع  -قد تقع يف ال�سوق املركزي
ླ ླحتديد ال�شركاء وتوفري التمويل
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة
ླ ླتنفيذ امل�شروع
ླ ླعدم القدرة على توفري التمويل الالزم
املخاطر املحتملة
ླ ླعدم القدرة على التنفيذ والت�شغيل
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م�صنع �إنتاج وتعليب الع�صائر وجتفيف ق�شور احلم�ضيات

معلومات امل�شروع
خلفية امل�شروع

على الرغم من وفرة �إنتاج احلم�ضيات يف طبقة فحل� ،إال �أنه ال يوجد م�صنع ال�ستخدام
ال�صنف الثاين والثالث من احلم�ضيات لغايات �صنع الع�صائر الطبيعية وجتفيف ق�شور
احلم�ضيات( .يوجد يف منطقة معاذ بن جبل م�صنع لتجفيف الق�شور ترت�أ�سه �سيدة والتي
تعمل على توظيف ن�ساء من املنطقة .يتم �شراء الق�شور من امل�ستثمر لإنتاج مربيات عالية
اجلودة من الربتقال والليمون واجلريب فروت التي توفرها مزرعة عمر احللبي).

و�صف امل�شروع

�إن�شاء م�صنع لإنتاج الع�صائر وجتفيف ق�شور احلم�ضيات من خالل االعتماد على الإنتاج
املحلي .و�سيتم بيع املنتجات للأ�سواق املحلية والإقليمية ،و�ستعمل البلدية على توفري
التمويل من خالل بنك تنمية املدن والقرى واجلهات املانحة من �أجل �أن تتملك ح�صة
من �إنتاج امل�صنع .و�سيقوم عمر حلبي بتوفري الأر�ض ،والذي يعد من �أكرب مزارعي
احلم�ضيات يف املنطقة ،وبتوفري ق�شور الفواكه املجففة جلهات �إنتاج �أ�صغر كتلك املوجودة
يف منطقة معاذ بن جبل.

املربرات

ླ ླت�شتهر املنطقة ب�إنتاج احلم�ضيات مما ي�شكل ميزة زراعية تناف�سية
ླ ླاهتمام البلدية بعقد �شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ླ ླعدم وجود م�شاريع م�شابهة
ླ ླ�إيجاد وظائف للمجتمع املحلي
ླ ླزيادة دخل امل�ستثمر
ླ ླزيادة دخل البلدية

الإطار الزمني

2019-2017

التكلفة املقدرة

 4,000,000دينار �أردين

ال�شركاء/جهات التمويل البلدية ،بنك تنمية املدن والقرى ،م�ستثمر من القطاع اخلا�ص
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع

ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع تت�ضمن حتديد قطعة الأر�ض
ླ ླحتديد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة
ླ ླتوفري التمويل الالزم
ླ ླحتديد �شريك من القطاع اخلا�ص
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة
ླ ླتنفيذ امل�شروع

املخاطر املحتملة

ླ ླعدم القدرة على توفري التمويل
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معلومات امل�شروع
خلفية امل�شروع

لوحات �إعالنية عند معرب ال�شيخ ح�سني/معرب امللك ح�سني
ميثل معرب ال�شيخ ح�سني نقطة نقل من ال�ضفة الغربية لنهر الأردن (فل�سطني�/إ�سرائيل)
�إلى الأردن .ويعرب اجل�سر الكثري من ال�سياح وال�شاحنات التجارية يومي ًا .ومتتلك البلدية
قطعة �أر�ض على امتداد ال�شارع الرئي�سي امل�ؤدي �إلى اجل�سر حيث ميكن و�ضع لوحات
�إعالنية.

و�صف امل�شروع

يتمثل امل�شروع يف �إن�شاء لوحات �إعالنية وبيع الإعالنات ل�شركات االت�صاالت والفنادق
ووكاالت ت�أجري ال�سيارات ،واملكاتب ال�سياحية وغريها مبا يعمل على �إيجاد م�صدر
للإيرادات للبلدية.

املربرات

ླ ླعدم وجود م�شاريع م�شابهة
ླ ླتوفري فر�ص عمل (قد تتوفر الوظائف املتعلقة بالإعالنات لع َمان ولكن وظائف الإن�شاء
وال�صيانة �ستتوفر للمجتمع املحلي)
ླ ླزيادة �إيرادات البلدية
ླ ླالرتويج لل�شركات ال�سياحية املحلية والإقليمية
ླ ླالأثر ال�سلبي املحتمل  -الإ�ضرار بالبيئة كما �أن اللوحات الإعالنية التي حتجب الر�ؤية
ممنوعة يف العديد من البلدان ،وذلك مبا يتناق�ض مع القطاع ال�سياحي النا�شئ.

الإطار الزمني

2016-2017

التكلفة املقدرة

 100,000دينار �أردين

ال�شركاء/جهات التمويل وزارة الأ�شغال العامة ،البلدية ،وم�شرتي اللوحات الإعالنية من القطاع اخلا�ص
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع

ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع
ླ ླحتديد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة
ླ ླتوفري التمويل
ླ ླتوفري قطعة �أر�ض مب�ساحة  5دومنات من �أرا�ضي البلدية
ླ ླحتديد م�ستثمر من القطاع اخلا�ص
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة
ླ ླتنفيذ امل�شروع

املخاطر املحتملة

ླ ླعدم احل�صول على املوافقة لإن�شاء خط با�صات بني املناطق التي ال تتوفر فيها
خطوط با�صات
ླ ླعدم التزام �سائقي البا�صات بالتوقف عند املجمع
ླ ླعدم رغبة الباعة والتجار بافتتاح متاجر داخل ال�سوق يف املجمع
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معلومات امل�شروع

�إقامة �سوق �شعبي للحرف اليدوية يف منطقة بيال الأثرية

خلفية امل�شروع

�أ�شار امل�شاركون �إلى احلاجة �إلى �إن�شاء �سوق للحرف اليدوية والذي �سي�ساهم يف زيادة
الدخل املحلي ،وتعزيز امليزة التناف�سية يف ال�سياحة.

و�صف امل�شروع

لي�س من الوا�ضح بعد �إن كان امل�شروع �سيقع يف بناء مملوك من قبل البلدية �أم ال ،بهدف
اال�ستفادة من امل�ساحات امل�ؤجرة� ،أو ما �إذا كان �سيتم �إن�شاء مبنى جديد من قبل البلدية
�أو م�ستثمر من القطاع اخلا�ص .ويف كلتا احلالتني ،يجب �أن يقع امل�شروع يف منطقة
ا�سرتاتيجية على امتداد امل�سار ال�سياحي .وال تعد احلرف اليدوية نقطة قوة يف املنطقة،
والعديد من ال�صناعات اليدوية املحلية مثل ن�سج ال�سالل واحلياكة حتتاج �إلى التطوير
فيما يتعلق بالت�صاميم جلذب اهتمام ال�سياح .ومن هذا املنطلق ،يجب �أال يقت�صر ال�سوق
على بيع احلرف اليدوية ،بل يجب �أن يت�ضمن �سلع حملية و�إقليمية ،لتوفري فر�ص عمل
�أكرث وباقة �أكرث تنوع ًا من الب�ضائع .وقد يت�ضمن ال�سوق كذلك مقهى �صغري لتقدمي القهوة
واخلبز واحللويات املحلية وذلك لتو�سيع فر�ص م�صادر الإيرادات.

املربرات

ླ ླتعزيز امليزة التناف�سية لقطاع ال�سياحة
ླ ླحت�سني و�صول ال�سوق �إلى املنتجني املحليني
ླ ླتوفري فر�ص عمل للمجتمع املحلي
ླ ླاحتمالية زيادة �إيرادات البلدية
ླ ླاحتمالية توفري �إيرادات للم�ستثمر

الإطار الزمني

2016-2017

التكلفة املقدرة

 100,000دينار �أردين

ال�شركاء/جهات التمويل البلدية ،بنك تنمية املدن والقرى ،م�ستثمر من القطاع اخلا�ص
املتوقعة
خطة عمل امل�شروع

ླ ླ�إعداد درا�سة جدوى للم�شروع (تت�ضمن احتياجات ال�سوق وفق ًا لل�سياح)
ླ ླحتديد مراحل العمل مبكونات امل�شروع املختلفة
ླ ླتوفري التمويل
ླ ླتوفري �أو حتديد قطعة �أر�ض مبوقع ا�سرتاتيجي �ضمن دائرة املنطقة ال�سياحية
ླ ླحتديد �شريك من القطاع اخلا�ص
ླ ླحتديد املنتجني امل�ستعدين للم�شاركة (على الأقل  12منتج ًا)
ླ ླجتهيز العطاءات املختلفة
ླ ླتنفيذ امل�شروع
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معلومات امل�شروع
املخاطر املحتملة

�إقامة �سوق �شعبي للحرف اليدوية يف منطقة بيال الأثرية
ླ ླعزوف املنتجني عن امل�شاركة
ླ ླالتنظيم غري املالئم (ت�صاميم غري جذابة)
ླ ླعدم توفر الت�سويق املالئم والربط من ال�سوق ال�سياحي
ླ ླ�ضعف �إدارة املرافق و�صيانتها
ླ ླعدم توفر التمويل

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

�صالـــــــــــــح الغول

قطاع خا�ص ،م�ستثمر زراعي ويف الت�صنيع الغذائي الزراعي

0798683739

علي ذيب بديوي عليان

قطاع خا�ص ،م�ستثمر زراعي ويف الت�صنيع الغذائي الزراعي

0795531293

عمر عي�سى احللبـي

قطاع خا�ص ،م�ستثمر زراعي ويف الت�صنيع الغذائي الزراعي

0795627367

ماجد قوي�ســــــــــــم

قطاع خا�ص ،م�ستثمر زراعي ويف قطاع الإن�شاءات

0786190143

حممد غازي الغزاوي

قطاع خا�ص ،م�ستثمر زراعي

0795053270

الملحق الرابع :صور من اجتماع الشركاء
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م�شروع م�ساندة الأعمال املحلية ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف الأردن وتنفذه منظمة  .FHI 360مت �إع��داد
ه��ذا التقرير بدعم م��ن ال�شعب الأم��ري�ك��ي م��ن خ�لال الوكالة الأمريكية للتنمية (� .)USAIDإن حمتوى ه��ذا التقرير هو
م�س�ؤولية بلدية طبقة فحل وال يعك�س بال�ضرورة �آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (� )USAIDأو �آراء احلكومة الأمريكية.

@USAIDLENS
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