بلدية الزرقاء
الفرص االستثمارية

1.0

الرؤية والرسالة

الرؤية
«مدينة �صناعية وخدمية وبيئية �آمنة وم�ستدامة عرب م�ؤ�س�سية وت�شاركية مع املواطن
وامل�ستثمر».
الرسالة
«م�ؤ�س�سة �أهلية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،ت�سعى لتقدمي اخلدمة الأمثل للمجتمع والعمل
ك�أمنوذج يف توفري البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة و�إجناز عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص ،من خالل اال�ستخدام الأمثل للموارد املالية والب�شرية والتقنية و�إ�شراك
املجتمع املحلي يف �صنع القرار عرب منظومة م�ؤ�س�سية تبنى على احلاكمية الر�شيدة وحتقيق
التنمية امل�ستدامة».
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2.0

لمحة عامة عن بلدية الزرقاء

الموقع
تقع بلدية الزرقاء يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من الأردن ،وتبعد حوايل  20كيلومرت ًا عن
�شرق العا�صمة الأردنية ،ومتثل املحافظة الأكرب يف اململكة .وتتمتع كذلك مبوقع ا�سرتاتيجي
ميثل نقطة و�صل بني الطرق الرئي�سية التي ال تربط الزرقاء بعمان وح�سب ،بل �أي�ض ًا بالبلقاء
وجر�ش و�إربد واملفرق.
التركيبة السكانية
ي�صل عدد ال�سكان يف مدينة الزرقاء �إلى  635160ن�سمة ح�سب اح�صائيات  2015حيثُ بلغ
عدد الذكور  332210ن�سمة وعدد االناث  302950ن�سمة �أي ما يج�سد  %46.5من جمموع
�سكان املحافظة الذي يبلغ  1364000ن�سمة .ي�شكل الذكور ما ن�سبته  %52.3وت�شكل الإناث
 %47.7من جمموع عدد �سكان املدينة ،وي�صل متو�سط حجم الأ�سرة �إلى � 5.4أفراد مقارنة مع
� 5.2أفراد على ال�صعيد الوطني� .أما معدل الإعالة في�صل �إلى  ،%68حيث يعتمد �أربعة �أفراد
على �شخ�ص عامل واحد .متتاز الزرقاء بكونها جمتمع فتي ،حيث �أن �أكرث من ن�صف ال�سكان
هم يف الفئة العمرية ما بني � 15إلى  64عام ًا.
متوسط دخل األسرة
يبلغ متو�سط دخل الأ�سرة يف حمافظة الزرقاء  7877دينار �أردين للأ�سرة الواحدة �سنوي ًا،
�أي �أقل من املتو�سط الوطني الذي يبلغ  8823.9دينار �أردين للأ�سرة الواحدة �سنوي ًا .و�سجلت
الزرقاء عام  2010معدل فقر بلغ  %14.1مقارنة مع  %14.4على امل�ستوى الوطني� .أما معدل
البطالة ،فيبلغ  %11.3يف املحافظة ،وقد يكون �أقل بقليل يف املدنية ،مقارنة مع  %12على
ال�صعيد الوطني.

2

الخدمات العامة:
المواصالت
ب�شكل عام ،تغطي �شبكات الطرق معظم مناطق البلدية ،موفرة خدمات نقل لل�سكان املحليني
وتربط الزرقاء مع املدن القريبة .يوجد يف املدينة حمطتني للبا�صات وجممع داخلي لل�سيارات
اخلفيفة .مطار امللكة علياء الدويل هو �أقرب مطار للبلدية ويبعد عنها حوايل  40دقيقة .توجد
�سكك حديدية وحمطة القطار القدمية يف منطقة الزرقاء.
الرعاية الصحية
ت�ضم املدينة مرافق رعاية �صحية �شاملة ،مبا يف ذلك ثمانية م�ست�شفيات ت�ضم � 940سرير ًا
وهي م�ست�شفى الزرقاء احلكومي ،وم�ست�شفى الأمري في�صل بن احل�سني ،وم�ست�شفى الأمري
ها�شم الع�سكري ،بالإ�ضافة �إلى خم�سة م�ست�شفيات خا�صة ت�ضم � 315سرير ًا ،و 44مركز
رعاية �صحية ،و 36مركز ًا للأمومة والطفولة ،و 30عيادة طب �أ�سنان ،و� 306صيدليات،
ومركز واحد للأمرا�ض املعدية.
األمن العام
يوجد يف الزرقاء  10مراكز �شرطة و 15مركز اطفاء تقع جميعها حتت �إدارة مديريات رئي�سية.
النفايات الصلبة
يتم جمع  %100من النفايات ال�صلبة يومي ًا من خالل ثالث �إلى خم�س جوالت ح�سب املنطقة
جلمع � 400إلى  500طن من النفايات من �ضمنها  %60نفايات ع�ضوية ،والن�سبة املتبقية
تتوزع على مواد بال�ستيكية وزجاج وورق وكرتون ومعادن .ال يوجد مكب نفايات �ضمن حدود
البلدية ولكن توجد حمطة حتويلية تبلغ م�ساحتها  100دومن وتبعد حوايل  7كيلومرت ًا عن
املدينة حيث تُطرح فيها كميات النفايات التي يتم جمعها من املدينة.
معالجة الصرف الصحي
حوايل  %72من م�ساكن حمافظة الزرقاء تعتمد على �شبكة ال�صرف ال�صحي يف حني �أن %28
تعتمد على احلفر االمت�صا�صية.
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المياه
تغطي �شبكات املياه �أكرث من  %70من مناطق البلدية ،وتعاين بلدية الزرقاء من خماوف
عديدة تتعلق ب�إمدادات املياه وامل�صادر املائية ال�شحيحة ،وانخفا�ض م�ستوى الآبار االرتوازية
و�سرتتفع ن�سبة التغطية �إلى �أكرث من ذلك بعد �أن مت تنفيذ م�شروع الألفية.
الطاقة
تغطي �شبكة الكهرباء ما يقارب  %99من املناطق ،كما حتتوي الزرقاء على �شبكة �إنرتنت
ذات نطاق عري�ض.
الفرص التعليمية
يبلغ عدد املدار�س يف الزرقاء  246مدر�سة منها  %31مدار�س م�ست�أجرة �أو خا�صة وبلغ عدد
الطالب والطالبات يف املحافظة  ،194,307بينما بلغ العدد  98,811طالب وطالبة يف مديرية
تربية الزرقاء الأول��ى وعدد املعلمني  9228معلم ومعلمة .وتعترب ن�سبة النجاح يف الثانوية
العامة (التوجيهي) من �أعلى الن�سب على م�ستوى اململكة .هذا ويوجد يف الزرقاء عدد من
اجلامعات والكليات املتميزة ت�ضم اجلامعة الها�شمية ،وجامعة الزرقاء اخلا�صة ،وجامعة
البلقاء التطبيقية ،والتي توفر العديد من الفر�ص التعليمية يف جماالت الفنون والعلوم والبحث
والتعليم والتمري�ض والهند�سة .كما يوجد يف الزرقاء معاهد تدريب مهني للذكور والإناث.
الفرص الثقافية والترفيهية
يوجد يف بلدية الزرقاء عدد ًا من املراكز الثقافية واملكتبات .بالإ�ضافة �إلى العديد من املراكز
الريا�ضية والأندية ال�شبابة ،علم ًا ب�أنه يوجد يف البلدية دائرة معنية يف ال�ش�ؤون الثقافية.
األنشطة االقتصادية والوظائف
تعد بلدية الزرقاء منطقة �صناعية رئي�سية ،كما ت�ضم قطاع جتاري ن�شط .يبلغ عدد املن�ش�آت
ال�صناعية الكبرية يف املحافظة  408من�ش�أة ،والتي ت�ضم م�صانع لدباغة اجللود ،وال�صناعات
العالجية والطبية ،والهند�سة وتقنية املعلومات ،والبال�ستيك ،واملطاط ،والورق والكرتون.
وت�ضم املدينة كذلك مناطق جتارية وا�سعة �إلى جانب حمالت بيع جتزئة ومكاتب والتي ي�صل
عددها �إلى � 11ألف من�ش�أة جتارية.
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الحاكمية الرشيدة
ت�ضم الزرقاء حالي ًا جمل�س ًا منتخب ًا وميزانية بلغت �إيراداتها  24,312,543دينار �أردين عام
.2014
عمل.

وقد حققت دائرة اال�ستثمار �إيرادات بقيمة  2,282,432دينار �أردين ،و 4020فر�صة
وقد ت�ضمنت امل�شاريع م�ستودعات جتارية ،ومراكز جتارية ،ومواقف لل�سيارات ،و�أك�شاك،
و�ألواح �إعالنية ،ومرافق ترفيهية .متتلك البلدية قطعة �أر�ض والتي قد تكون منا�سبة لإن�شاء
امل�شاريع ،وت�أمل البلدية بعد تو�سعها مب�ساحة  100كم� 2أن يتم �إن�شاء م�شاريع بال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص بعد عمل املخططات ال�شمولية الالزمة لهذه امل�ساحات املدخلة.
استخدام األراضي
يوجد يف البلدية خطة عامة حمدثة وت�شريعات وخريطة تق�سيم الأرا�ضي ،وتعمل حاليا على
تطوير خمطط �شمويل وقاعدة بيانات �شاملة لإر�شاد امل�ستثمرين �إلى قطع الأرا�ضي املالئمة
أرا�ض عامة �أو خا�صة.
والفر�ص اال�ستثمارية �سواء �أكانت � ٍ
المنطقة الزراعية والحرجية
تعد املنطقة الزراعية �أو احلرجية يف الزرقاء �صغرية جد ًا حيث �أن املدينة تعترب �صناعية
وتعمل البلدية على زيادة الرقعة اخل�ضراء من خالل �إن�شاء احلدائق اجلديدة و زراعة جوانب
الطرق و ا ُ
جلزر الو�سطية.
المناطق التجارية والصناعية
تعد بلدية الزرقاء منطقة �صناعية رئي�سية ،كما ت�ضم قطاع جتاري ن�شط ،الأمر الذي ي�شكل
�أهمية كبرية لل�شركات املحلية.
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3.0

الفرص االستثمارية

تقع بلدية الزرقاء �ضمن �أهم املناطق ال�صناعية يف اململكة وت�ضم  %52من ال�صناعات يف
الأردن ،و 408من�ش�أه كبرية .ويوجد يف الزرقاء منطقة جتارية حرة حيث يتم تخزين املنتجات
لتوزع الحق ًا بالأردن ولأغرا�ض الت�صدير .وتنت�شر ال�صناعات حالي ًا يف خمتلف �أرجاء املدينة
مبا ي�ؤدي �إلى تلوث الهواء واملياه اجلوفية ،بالإ�ضافة �إلى �إيجاد م�شاكل يف التنقل.
وقد مت حتديد عددا من الفر�ص اال�ستثمارية املحتملة التي تهدف جميعها �إلى �إيجاد الوظائف
وزي��ادة �إي��رادات البلدية ما يتيح لها توفري خدمات �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إل��ى �إيجاد الفر�ص
لتح�سني جودة حياة املجتمع.
تي�سري �إن�شاء التجمعات ال�صناعية :جت�سد التجمعات ال�صناعية �سل�سلة القيمة الكاملة
ل�صناعة ما ابتدا ًء من املوردين وحتى املنتج النهائي ،مبا يف ذلك خدمات الدعم والبنية
التحتية املتخ�ص�صة .وتتمتع التجمعات ال�صناعية ب�إمكانية تعزيز الإنتاجية وت�سريع االبتكار.
ويف الوقت احل��ايل ،تتوزع ال�صناعات يف خمتلف �أنحاء ال��زرق��اء كنتيجة ل�سوء تخطيط
ا�ستخدام الأرا�ضي .و�سيتيح التق�سيم الأف�ضل للأرا�ضي و�إع��ادة توزيع ال�صناعات �ضمن
منطقة واحدة للبلدية ما يلي:
التخطيط لل�صناعات باالعتماد على منهج التجمعات ال�صناعية.

 احلد من التحديات االجتماعية واالقت�صادية املتعلقة بال�صناعات املوجودة يف املناطق
ال�سكنية والتجارية.
وقد �أ�شارت عملية �إ�شراك اجلهات املعنية �إلى �إن�شاء منطقة �صناعية متكاملة كم�شروع
ا�ستثماري ،مع الأخذ بعني االعتبار اعتماد املنطقة على املعايري واملمار�سات البيئية امل�ستدامة،
وتوفري �أ�سا�س لتجمع كافة ال�صناعات.
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وعلى �صعيد مماثل ،ت�ضم الزرقاء أ�ع��داد ًا كبرية من ال�صناعات احلرفية اخلفيفة والتي
متثل دافع ًا �أ�سا�سي ًا لالقت�صاد املحلي� ،إال �أنها تقع يف و�سط املدينة وتفتقر �إلى البنية التحتية
والأيدي العاملة امل�ؤهلة .و�أ�شارت البلدية �إلى �ضرورة نقل هذه ال�صناعات من و�سط املدينة،
مبا ي�ساهم يف احلد من االزدحام املروري والتلوث البيئي.
تو�سيع �أ�سواق الطاقة املتجددة و�إعادة التدوير :جت�سد هذه املجاالت �أ�سواق ًا نا�شئة والتي من
�ش�أنها ا�ستحداث الوظائف و�إيجاد الفر�ص االقت�صادية ،ف�ض ً
ال عن دعم التنمية امل�ستدامة.
�أ�شارت البلدية �إلى �إن�شاء نظام يعتمد على الطاقة ال�شم�سية وم�شروع تدوير النفايات لغايات
�إنتاج الطاقة كم�شاريع ا�ستثمارية .و�سيعمل النظام ال�شم�سي على التقليل من تكاليف الطاقة،
وتعزيز احتمالية دخل البلدية من خالل �إعادة البيع �إلى ال�شبكة� .أما م�شروع تدوير النفايات
لغايات �إنتاج الطاقة �سريكز على تطوير حمطة نقل النفايات القائمة حالي ًا من خالل تعزيز
�سعتها ،و�إن�شاء وحدات لفرز النفايات ،وحمطة لإعادة التدوير ،وانتاج الطاقة.
اال�ستثمار يف نظام املوا�صالت لدعم اقت�صاد فاعل وكف�ؤ :تربط �شبكة الطرق بلدية الزرقاء
بكافة مدن اململكة� ،إال �أن عدم توفر خدمات املوا�صالت العامة يحد من القدرة على التنقل
للقوى العاملة يف البلدية .وقد �أ�شارت البلدية �إلى �أهمية اال�ستثمار يف �إن�شاء مركز انطالق
�سفريات متكامل اخلدمات واملرافق ك�أولوية ،والذي ي�ضم خدمات دعم وحمالت وخدمات
جتارية مبا يتيح و�صو ًال �أف�ضل و�أكرث راحة خلدمات النقل اجلماعي .و�أ�شارت البلدية كذلك
�إلى �أهمية �إن�شاء مواقف �سيارات متعددة الطبقات يف مناطق متعددة داخل املدينة لدعم
عملية �إدارة حركة املرور (املت�أثرة �سلبي ًا ب�سبب اال�صطفاف بال�شارع).
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 .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 .وعلى الرغم من وج��ود بع�ض معاهد التدريب املهني يف
الزرقاء� ،إال �أن البلدية �أ�شارت �إلى �أهمية �إن�شاء �أكادميية تدريبية مبتكرة لل�شباب والتي تركز
على ال�صناعات املوجودة يف الزرقاء.
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امل���ش��اري��ع امل�ن��زل�ي��ة :دع��م امل�شاريع املنزلية وامل�شاركة االقت�صادية لل�شابات الرياديات
وم�شاريعهن الريادية ،والإفادة من الفر�ص التنموية .وقد �أ�شارت البلدية �إلى �إن�شاء معر�ض
دائم ل�صاحبات املهن املنزلية من خالل ت�أهيل �أحد مباين البلدية و�إعادة ا�ستخدامه كحا�ضنة
للم�شاريع ال�صغرية جد ًا .حاليا البلدية ب�صدد جتهيز معر�ض خا�ص للمنتجات املنزلية.
جتهيز وحدة لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص 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 البلدية �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 الالزم لطاقم العمل يف البلدية.
خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�إجراء تقييم مف�صل حول
�سال�سل القيمة لعدد من
جهة ا�ست�شارية ،جهات مانحة،
القطاعات وحتديد فر�ص
القطاع اخلا�ص.
اال�ستثمار على املدى املتو�سط
والطويل.
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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.

اجلهة املنفذة
والإطار الزمني

البلدية
الإطار الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

40,000

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني

----

2017-2016

البلدية
الإطار الزمني
2017-2016

----

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

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
 ،USAIDوزارة ال�ش�ؤون البلدية.

�إن�شاء مواقف �سيارات
متعددة الطبقات.

اجلهة املنفذة
والإطار الزمني

البلدية
الإطار الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

30,000

2016

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

5,000,000

و�أكرث

2018-2017

�إن�شاء مدينة ترفيهية.

م�ستثمر من القطاع
اخلا�ص� ،شريك
وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
ا�سرتاتيجي (البلدية)
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.
الإطار الزمني
2019-2017

منطقة �صناعية متكاملة.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

من
3,000,000

�إلى

5,000,000

12,000,000

2017-2016
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خطة العمل

�شركاء التنفيذ

مركز انطالق �سفريات
متكامل اخلدمات واملرافق.

بنك تنمية املدن والقرى ،القطاع
اخلا�ص.

ت�أهيل �أحد مباين البلدية
ليكون معر�ض دائم
ل�صاحبات املهن املنزلية.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،غرفة
التجارة� ،صندوق تنمية
املحافظات ،بنك تنمية املدن
والقرى ،القطاع اخلا�ص.

�إن�شاء �أكادميية لالمتياز.

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

م�شروع الطاقة املتجددة
وتوليد الكهرباء من الطاقة
ال�شم�سية.

بنك تنمية املدن والقرى،
والوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،االحتاد الأوروبي،
الوكالة الكندية للتنمية الدولية،
وكالة اليابان للتعاون الدويل،
القطاع اخلا�ص.

اجلهة املنفذة
والإطار الزمني
البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

8,000,000

2018-2016

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

250,000

2017-2016

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

1,000,000

2020-2019
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البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني
2019-2017

20,000,000

اجلهة املنفذة
والإطار الزمني

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

م�شروع فرز وتدوير النفايات
لغايات �إنتاج الطاقة.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

�إن�شاء منتزهات عامة حتت
�إدارة القطاع اخلا�ص.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

منطقة حرفية لأعمال
النجارة واحلدادة وغريها.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص،
غرفتي التجارة وال�صناعة.

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

م�شروع مدينة املعار�ض
املتكاملة الذي يخدم
ال�صناعات واخلدمات.

وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،القطاع
اخلا�ص ،غرفتي التجارة
وال�صناعة.

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

50,000,000

2018-2016

5,000,000

2017-2016

10,000,000

2019-2017

6,000,000

2020-2018

11

اجلهة املنفذة
والإطار الزمني

خطة العمل

�شركاء التنفيذ

�إن�شاء �أربعة �أ�سواق يف �أربعة
مواقع خمتلفة.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

م�سلخ.

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

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

التكلفة/التمويل
بالدينار الأردين

4,000,000

2020-2016

5,000,000

2017-2016

�إعداد درا�سات جدوى لإن�شاء
ور�شة خياطة ،وحمطة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية.
بنزين ،ومركز جتاري (مول).
�إن�شاء �أكادمييات ومدار�س
تعليمية خا�صة يف ثالثة
مواقع خمتلفة.
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وزارة ال�ش�ؤون البلدية ،بنك تنمية
املدن والقرى ،القطاع اخلا�ص.

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني

100,000

2016

البلدية والقطاع
اخلا�ص
الإطار الزمني
2018-2016

15,000,000

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 الزرقاء 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:
الفريق الفني  -بلدية الزرقاء
هاتف05-3982455 05-3901300 :
بريد �إلكرتوين:
info@zm.gov.jo
zarqamayor@yahoo.com
khaldoon_khasawneh@yahoo.com

بلدية الزرقاء

