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شكر وتقدير
يتقدم صندوق التنمية والتشغيل بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم
في إخراج هذه الدراسة إلىى ييىا الودىو ن و بىل بالىذكر

وفىة

محىىافا المقىىرق ا كىىرم ن ورلسىىاا اللمييىىاف البيريىىة فىىي منىىا
الدراسىىةن كمىىا تقىىدم بالشىىكر اللايىىل إلىىى قهىىالي المنىىا
الذين ساهموا في ملمو اف النقاش المركا.

المىىذكور

دراسة االحتياجات التدريبية واإلقراضية
محافظة المفرق  /المنطقة الغربية
ملخص تنفيذي :
انطالقا من اهتمام جاللة الملك عبد هللا الثاني حفظه هللا بالمحاظظهاا القه
حظا ً  ،و استكماالً لجهود الصندوق السابقة المسهتند للهإ لامهان الصهندوق بةهماهة
المشاراع الصغار ظي المساهمة بالحد مهن مشهكلتي الفقهر والبطالهة قهام الصهندوق
بههرجراه هههلد الدراسههة  ،لتفتاه انتشههار الصههندوق ووصههول للففههاا المسههتهدظة ظههي
مواقتههها  ،وقههد تههم امتاههار منطقههة رحههاا  ،ااههدون  ،المنشههاة  ،جههابر  ،الحههر ،
رباع السرحان  ،الحمرا لتنفال هلد الدراسة .
 تهدف الدراسة للإ تحداد السب الالزمة لتنماة المناطق الق حظها ً ظهي محاظظهة
المفههرق ورظههع لنتاجاههة هههلد المنههاطق  ،مههن مههال تحداههد احتااجههاا هههالي لههواه
القصههبة ربههرا مدانههة المفههرقد مههن التههدراا والتةهه وتحداههد الفههر المتاحههة
إلقامة مشاراع والتترف علهإ اللاهاا المقترحهة مهن قبه ههالي قصهبة المفهرق
لتسها لجراهاا اإلقراض .
 تقههع محاظظههة المفههرق ظههي الشههمالي الشههرقي للمملكههة وتبله مسههاحتها ر66222د
كم 6ي ما اتاد  %62من السهماحة الكلاهة للمملكهة  ،وابله عهدد سهكانها لتهام
 6006حوالي  662622نسمة ي ما نسهبت  % 6.2مهن سهكان المملكهة وههي
لاا مناخ حار وجاف صافا وبهارد شهتاه ،وتضهم محاظظهة المفهرق ربتهة لواهة
وعشههر قضهها تتههوزع علههإ  82بلداههة ل لههواه قصههبة المفههرق  ،ولههواه الباداههة
الشمالاة الشرقاة  ،ولواه الباداة الشمالاة الغرباة  ،ولواه الرواشد .
 بل متد نمو قطاع الصناعة والتجار والمدماا ظي محاظظة المفرق %6..6
و  %2.22و  %2.6علهههإ التهههوالي  ،وتقهههدر مسهههاحاا الراضهههي الصهههالحة
للزراعههة حههوالي  8.2ملاههون دونههم ي مهها نسههبت  %2.6مههن مسههاحة المحاظظههة
واسههتغ منههها ظتلاهها  %28.6مههن المسههاحة الصههالحة للزراعههة ظههي المحاظظههة
واوجد ظي المحاظظهة  628بفهر مهاه ارتهوازي  ،واوجهد ظاهها حهوالي  22.الهف
ر س من الضان والماعز والبقر  ،و كثر من  26.7ملاون طاهر دجهام موزعهة
علههإ  22.مزرعههة .وتتتبههر المحاظظههة المصههدر الرفاسههي للغههاز الطباتههي ظههي
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المملكههة كمهها واتههوظر ظاههها عههدد كباههر مههن المههاكن الثراههة همههها الفههدان رمدانههة
المفرقد ومدانة م الجما الروماناة .
 اتمههه ههههالي المنطقةةةة الغربيةةةة مةةة( المفةةةرق لةةةواء القصةةةبة ظهههي الوظهههافف
الحكوماة والتسهكراة وظهي ترباهة المواشهي وبتضههم ظهي التجهار  ،وقلاه مهنهم
اتمه ظههي المههزارع المجههاور حاهها افضه صههحاا المههزارع التمالههة الواظههد ،
واتههوظر ظاههها جماههع المههدماا الساسههاة وبتههض المشههاراع الكباههر مث ه مصههنع
السههارف  ،والتصههار  ،والكاههبالا  ،ومصههنع شههركة دواجههن حمههودد  ،ومصههنع
را البندورد وظاها عدد من المؤسساا الحكوماة والهلاة  ،واتهوظر ظاهها ااضها
القوى التاملة  ،والراضي الشاستة وقلة المااد الجوظاهة  ،واتهاني هه المنطقهة
من البطالة والفقر .
 الحلول المقترحة لتنمية المنطقة الغربيةة مة( المفةرق لةواء القصةبة  :تكمهن
ظي لقامة المشاراع الصغار واالعتماد علإ الهلاا  ،وقاهام المؤسسهاا التنمواهة
والتدراباة والتتلاماة بالتوعاهة بةهماهة التمه الحهر ودورد ظهي الحهد مهن البطالهة
والفقهههر  ،وعقهههد بهههرام تدراباهههة وتةهلاهههة  ،وتهههوظار التمواههه الماسهههر إلقامهههة
المشاراع ،ولنشاه مؤسسة لتسواق منتجاا المشروعاا الصغار  ،لضهاظة للهإ
تدم الحكومة لوضع ح سراع لمشكلة الوثافق .
 المشةةاريا المنيليةةة المقترحةةة لتنميةةة المنطقةةة الغربيةةة مةة( المفةةرق  :مااطههة،
تغلاههف حبههوا ،ترباههة بنههام ودواجههن و بقههار ،زهههار ونباتههاا زانههة ،البسههط
والتطراز  ،باع مالبهس ظهي المنهز  ،التصهناع الغهلافي ر لبهان ،جبهان ،تغلاهف،
حبوا،مرباههاا ،مملههالا  ،مبههر الصامرشههراك وبارهههاد ،الحههدافق المنزلاههة
والعشههاا الطباههة  ،باههوا بالسههتاكاة ن تنسههاق زهههور صههالون تجماه ،تغلاههف
البلاة  .باع دواا منزلاة  ،مااطة ،زراعة الفطر .
 المشةةاريا الصةةغيرم المقترحةةة لتنميةةة المنطقةةة الغربيةةة مةة( المفةةرق  :مطههاعم
واستراحاا ،مح باع اللبان ،محه مضهراواا،تةجار مشها وجكهاا ،تهةجار
مسههتلزماا الظههراه ،كهربههافي سههااراا ،محههدد  ،منجههر  ،مههواد بنههاه وكهربههاه
وتمداداا صحاة  ،سوبر ماركا شام  ،صالون حالقة رجالي،صهالون تجماه
جاروشههة بالسههتاك ،ملحمههة ومجمههداا ،بقههاالا ،ممبههز علههإ الشههارع الرفاسههي،
وكالة باز ،مصبغة دراي كلان  ،مدماا مطبتاة استوداوهاا تصوار ،تصناع
المملفاا الزراعاة ،جاروشة عالف ،صادلاة ،مشهغ مااطهة ،نهادي رااضهي،
صههالة ظههراه ،مح ه لمناههوم ،محطههة بسهها سههااراا  ،مركههز ثقههاظي ،مشههروع
تتبفههة ماههاد صههحاة ،متمهه طههوا ،محم ،صههادلاة زراعاههة مشههت مضههار،
روضههة طفهها وحضههانة  ،مكتبههة ،مح ه لنترنهها ،بناشههر وباههار زاا،مطحنههة
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مههراف ،
حبههوا  ،ظههرن دهههان حههراري  ،مشههغ مالبههس  ،تسههمان عجههو
مركز صاانة سهااراا بهتالا حداثهة  .منشهار حجهر  ،مصهنع جهوارا ،تصهلا
حلاة  ،مدارس ماصة .
 المشةاريا المتوسةطة المقترحةةة لتنميةة المنطقةة الغربيةةة مة( المفةرق  :مصههنع
بههالط ورمههام طههوا ،مههزارع مضههار ،محطههة محروقههاا ،مق ه حجههر سههود
،تصناع المملفاا الزراعاة علإ مسهتوى كباهر ،تسهمان مراف،مهزارع دواجهن
بههاض ولحههوم ،محطههة باههع محروقههاا ،مركههز تتلههام سههواق  ،متصههر زاتههون ،
مصنع مواد بلافاة .
 البةةراما التدريبيةةة والته لية المقترحةةة لتنميةةة المنطقةةة الغربيةةة مةة( المفةةرق :
تههدراا علههإ مهههن ادواههة ممتلفههة مثه ل تصههناع بههلافي  ،تههدراا علههإ حااكههة
البسط التقلاداة ،مكاناهك السهااراا والكهربهاه ،نجار ،حداد ،تهدراا علهإ كافاهة
لدار المشههاراع الصههغار والتوعاههة بةهماتههها دوراا كمباههوتر وطباعههة تههدراا
حالقة رجالي وساداا  ،صاانة كهر بافاهاا منزلاهة  ،مااطهة تمداهداا صهحاة،
متجناا والبان  ،تجلهاس بهودي سهااراا .توعاهة إلدار المشهاراع  ،التسهواق ،
اإلنشههاهاا .صههاانة الكمباههوتر والملواههاا  ،زراعههة الحداقههة المنزلاههة  ،تههدراا
علإ لنتام الفطر  ،ترباة النح  ،صناعة الق ،
 اقتةةراأ ا ةةال المنطقةةة الغربيةةة مةة( المفةةرق علةةا الصةةندوق تطةةوير ا ليةةات
االقراضية بما يناسب مناطقهم وعلا النحو التال :
 .تطهههوار وزاهههاد ضهههماناا الصهههندوق المتتمهههد ودراسهههة لمكاناهههة قبهههو
ضماناا الجداد .
ا .لعاد النظر بنسبة المرابحة التي اتقاضاها الصندوق حاا نها مرتفتة.
م .بناه وتنفال مشهاراع مهن قبه المؤسسهاا التنمواهة وتشهغا التهاطلان عهن
التم ظاها .
د .لعطاه ظتر سماه لغااة سنة .
هـ .تمفاض قامة القسط الشهري .
و .تقلاه الههروتان وتمصهها مكتهها ظههي الباداههة الشههمالاة لبتههد المسههاظة عههن
المفرق .
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ز .ن اكههون السههداد علههإ شههك قسههاط باههر متسههاواة القامههة تبتهها للمواسههم
والمشروع .
ه .تقدام قروض نقداة مباشر للمواطنان بدون لحضار عروض الستار .
ك .تموا بتض المشاراع المجداة ظي المنطقة مث قطاع اللاهاا رتنهك نقه
الماادد .
ط .متابتههههة المشههههاراع الممولههههة  ،لقامههههة مشههههاراع شههههراكة بههههان الصههههندوق
والمستفادان .
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دراسة االحتياجات التدريبية واالقراضية
محافظة المفرق  /المنطقة الغربية م( المفرق
الباب األول  :ا داف ومبررات الدراسة :
تمهيد :
انطالقا من اهتمام جاللة الملك عبهدهللا الثهاني حفظه هللا بالمحاظظهاا القه
حظهها ،واسههتكماال لجهههود الصههندوق السههابقة وعطفهها علههإ زاههاراا صههندوق
التنماة والتشغا والتي جاها استنادا للإ لامان الصندوق بةهماة المشهاراع
الصههغار والتههدراا للمسههاهمة ظههي الحههد مههن مشههكلتي الفقههر والبطالههة قههام
الصههندوق بههرجراه دراسههة لتحداههد احتااجههاا هههالي محاظظههة المفههرق مههن
المشاراع والتدراا  ،لتفتا انتشهار الصهندوق ووصهول للففهاا المسهتهدظة
ظي مواقتها  ،وقد تم امتاار منطقة رحاا  ،ادون  ،المنشاة  ،جابر  ،رباع
السرحان  ،الحمراه  ،الحر لتنفال هلد الدراسة .
ا داف الدراسة -:
 .1الهدف الرئيس :
تهدف الدراسة للإ تحداد السب الالزمة لتنماة المناطق الق حظا
ظي محاظظة المفرق  ،ورظع لنتاجاة هالي هلد المناطق .
 . 2ا داف الدراسة الفرعية :
 تحداد احتااجاا هالي المنطقة الغرباة من المفرقمن التدراا والتةها المبني علإ احتااجاا سوق المنطقة .
ا -تحداد احتااجاا هالي المنطقة من التدراا والتةها إلقامة
مشاراع صغار و مدر للدم وقادر علإ النجاه
واالستمرار .
م -تحداد الفرق المتاحة إلقامة مشاراع لنتاجاة ظي المنطقة .
د -مترظة اللااا الالزمة لإلقراض والمقترحة من قب هالي
المنطقة الغرباة من المفرق لــواه القصبة وللك لمدمة
بنافهم .
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ب -مبررات الدراسة -:
 اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني بالمحاظظاا الق حظا والشدتترضا للفقر والبطالة .
ا -استكما جهود الصندوق السابقة سواه علإ صتاد اإلقراض و
التدراا والتةها .
م -تحقاق الهداف المتلنة سابقا .
ج -منهجية الدراسة -:
 زااراا صندوق التنماة والتشغا لمحاظظة المفرق واجتماع
بتطوظة المحاظظ و عدد من المسؤولان بالمحاظظة لتسها مهمة
الصندوق ظي لواه القصبة رالمنطقة الغرباة د .
 بناه علإ االجتماعاا المشار للاها نفا تبان لنا ن ظض طراقة
لتحقاق الهداف المرجو من الدراسة هو اعتماد سلوا
مجموعاا النقا المركز.
 الحصو علإ جماع الدراساا والبحاا التي سبق لجراؤها
لمجتمع الدراسة .
 الحصو علإ متلوماا عن المالم الرفاسة لمجتمع الدراسة .
د -آلية تنفيذ الدراسة -:
تم تنفال الدراسة اعتمادا علإ عم مجموعاا نقا
اتباع المطواا التالاة ل -

مركز  ،بحاا تم

 التنساق مع القااداا المحلاة ظي المنطقة الغرباة رلواه القصبةد من
المفرق ،وتم اشتراك كبر عدد ممكن من هالي المناطق
المستهدظة مع مراعا التوزاع المتكاظئ للجنس  ،وتحداد المكان
والزمان المناسبان .
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 االلتقاه بالمشاركان حاا تم مناقشة ما الي ل-
 .8لعطاه ظكر عامة وموجز عن هماة المشاراع الصغار ظي
توظار ظر عم ودم مناسا للقافمان علاها .
 .6لعطاه ظكر عامة وموجز عن هماة المشاراع الصغار ظي
توظار ظر عم ودم مناسا للقافمان علاها .
 2لعطاه ظكر موجز عن التدراا والتةها و همات ظي
استمراراة المشاراع ونجاحها .
 .6استمدام سلوا التصف اللهني للمشاركان لتحداد هم
المشاك التي اتاني منها هالي المنطقة .
 .7مناقشة المشاك المستملصة وتحداد همها .
 .2استمدام سلوا التصف اللهني للمشاركان لتحداد الحلو
المناسبة للمشاك التي اتاني منها هالي المنطقة .
 .2مناقشة الحلو المشتركة المستملصة وتحداد همها .
 .2عرض ظكار مشاراع رااداة ممكنة التنفال ظي المنطقة .
 ..عرض برام تدراباة وتةهالاة امكنها رظع سواة التاطلان
عن التم ولكسابهم مهار التتام مع المشروعاا الصغار
وصق المهار ظي مهن لم اتم اإلعداد لها سابقا .
 .80استمزام راه المشاركان حو االقتراض واللااا
المناسبة والضماناا الممكن تقدامها .
 تحلا
الصندوق.

نتاف

المركز  ،وتقدام التوصااا إلدار

مجموعاا النقا
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الباب الثان  :محافظة المفرق  :حقائق وارقام*
اوال  :الموقا والمساحة والمناخ :
تقههههع محاظظههههة المفههههرق ظههههي الشههههما الشرقــههههـي
للمملكـــــة  ،وتبلـــــــــ مساحتها ر62222د كهم6
ي مهها اتههاد  %62مههن المسههاحة الكلاههة للمملكههة ،
وقهد اكتسهبا هماهة اسههتراتاجاة نتاجهة لههلا الموقههع
حاهها تههربط المملكههة مههع الجمهوراههة التراقاههة مههن
مال مركز حدود الكرامهة ومهع سهوراا مهن مهال
مركز حدود جابر .
اسود محاظظة المفرق المناخ الحار والجاف صافا والبارد شتا ًه مصوصا ً
ظي منطقة الباداة التي تشك مساحتها الجزه الكبر من مساحة المحاظظة ،
ما الجزه المر وهي المنطقة الغرباة ظتتتبر كثر تساقطا لألمطار وتتماز
باعتدا منامها صافا وتنتشر بها الراضي المزروعة بالشجار المثمر
والحرجاة .






ثانيا  :السكا( :
بل عدد السكان ظي محاظظة المفرق لتام  6006حوالي  662622نسمة
ي ما نسبت  %6.2من سكان المملكة  ،اتوزعون علإ كثر  820تجمتا
سكاناا واتتبر متد الزااد السكاناة ظي المحاظظة من علإ المتدالا ظي
المملكة .
ثالثا  :التقسيمات اإلدارية :
تضم محاظظة المفرق ربتة لواة وعشر قضا تتوزع علإ 82
بلداة،وهيل
لواه قصبة المفرق .
لواه الباداة الشمالاة الشرقاة .
لواه الباداة الشمالاة الغرباة .
لواه الرواشد .
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رابعا  :القطاعات االقتصادية :
 .1قطاع التجارم:
جدو رقم ر8د
لعداد المنشتا والتاملان ظاها ومتد النمو حسا النشاط التجاري
لعداد المنشتا

عداد التاملان

النشاط

8027

8222

باع وقود السااراا بالتجزفة

67

22

بقاالا وسوبر ماركا

226

722

المردواا والمرااا ومواد اإلنشاه

887

606

مالبس و حلاة

872

202

8282

6.26

بقالة بار متمصصة

المجموع

متد نمو القطاع

%2.22

 .2قطاع الخدمات:
جدو رقم ر6د
لعداد المنشتا والتاملان ظاها ومتد النمو حسا النشاط المدمي
لعداد المنشتا

عداد التاملان

النشاط

8.2

222

صاانة السااراا

268

762

نشاطاا مدماا تجاراة مرى

22

22

صالوناا حالقة و التجما

822

828

المجموع

280

8600

المطاعم والمقاهي والبوظاهاا
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متد نمو القطاع

%2.6

 .3قطاع الصناعة:
جدو رقم ر2د
لعداد المنشتا والتاملان ظاها ومتد النمو حسا النشاط الصناعي
لعداد المنشتا

عداد التاملان

النشاط
الممابز والحلوااا

26

666

المقالع والمحاجر

7

.6

تصناع مواد اسمنتا وجبساة

20

826

صنع الحداد والصلا القاعداان

6

66

تصناع منتجاا حداداة للبناه

.6

822

672

282

المجموع

متد نمو القطاع

%6..6

 .4اليراعة والثروم الحيوانية :
تقدر مساحاا الراضي الصالحة للزراعة حوالي  8.2ملاون دونم ما نسبت
 %2.6من مساحة المحاظظة  ،لال ن المساحاا المستغلة ظتلاا تقدر بحوالي
 220لف دونم ي ما اتاد  %28.6من المساحة الصالحة للزراعة ظي
المحاظظة  ،ونظراً لقلة متدالا سقوط المطار ظي متظم المحاظظة حاا تق
عن 600ملم  ،ظرن الزراعة ظي المحاظظة تتتمد بشك كبار علإ الري عن
طراق البار االرتوازاة حاا اوجد ظي المحاظظة  628بفرا .
تبل المساحة المزروعة بالمضراواا الصافاة المرواة حوالي  20لف دونم
 ،ما المساحة المزروعة بالحبوا الشتواة ظتبل حوالي  670لف دونم  ،ظاما
بلغا المساحة المزروعة بالشجار المثمر  880لف دونم .
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اوجد ظي محاظظة المفرق حوالي  220لف ر س من الضان وما اقارا 26
لف ر س من الماعز ،وبللك اشكالن حوالي  %2.و  %82من لجمالي عداد
الضان والماعز ظي المملكة  ،وتبل عداد البقار ظي المحاظظة حوالي 2287
ر س و ما نسبت  %82من لجمالي لعداد البقار ظي المملكة  ،وبل عدد مزارع
الدواجن الالحم  622مزرعة تحتوي علإ كثر من  207ملاون طار  ،ظاما بل
عدد من مزارع الدواجن البااض  26مزرعة ستتها اإلجمالاة  8.02ملاون طار.
 .5الثروات الطبيعية :
تتتبر محاظظة المفرق المصدر الرفاسي للغاز الطباتي ظي المملكة حاا تم
حفر  27بفراً بكلفة حوالي ملاون دانار للبفر وبطاقة لنتاجاة تص للإ  20ملاون
قدم 2اوماا كما واوجد عدد كبار من المقالع والمحاجر ظي المحاظظة ظي منطقة
حاان ومنطقة الرواشد حاا اتتبر حجر حاان من كثر نواع الحجار المنتشر
ستارد  ،واوجد مام اإلسمنا بكمااا جاد ظي منطقة ت
ظي المملكة لرم
رماه واتم استغال هلا المام من قب شركاا اإلسمنا الردناة .
 .6السياحـــة :
اتوظر ظي المحاظظة عدد كبار من الماكن الثراة همها الفدان رمدانة المفرقد
التي كانا تسمإرتانتااد ظي التصر الهاالني قب الماالد ومدانة م الجما
الروماناة والتي تتتبر مدانة متكاملة مبانة من البازلا باإلضاظة للإ رحاا التي
تحتوي علإ كثر من ثماناة كنافس والتي تم اكتشاف كناسة بها مؤمراً حاا
اعتبرها علما الثار قدم كناسة ظي التالم .
باإلضاظة لما سبق ظرن محاظظة المفرق تزمر بالمواقع الثراة ومنها ام السرا
برقع ،الدظاانة ،وصبحا و ماكن و مرى .

* أخذت بيانات هذا الباب من دراسة أجراها مركز تعزيز اإلنتاجية " إرادة " لمحافظة المفرق ،ومن
قاعدة بيانات وحدة التنمية في مركز المحافظة

الباب الثالث  :نتائا الدراسة وتوصياتها :
تم تقسام النتاف التي تم التوص للاها من مال مجموعاا النقا المركز
والمتلوماا الماصة بالمناطق والتوصااا والااا اإلقراض المقترحة علإ ساس
ك منطقة علإ حد وللك لوجود مصوصااا لك منطقة من حاا البتد عن
المفرق والنشاطاا االقتصاداة الرفاساة وطباتة عم ه هلد المناطق  ...الخ .
ا-

بلدم ارحاب :

ابل عدد سكانها  ،6.22.اتم متظم سكان البلد ظي الوظافف الحكوماة
وظي الزراعة وعدد منهم اتم ظي القواا المسلحة ،واتوظر ظي البلد المدماا
الساساة من كهرباه وماه وطرق ومركز صحي ولإ وكللك مدرسة ساساة
وثانواة لللكور واإلناا  ،وتمتاز البلد بتوظر مساحاا واستة من الراضي
الصالحة للزارعة .
واتوظر ظي البلد المؤسساا الحكوماة وبار الحكوماة مث ل
مدرسة لللكور ومدرسة لإلناا .

مركز صحي .

مكتا براد .

بلداة .

جمتااا ماراة .

المشاكل الت يعان منها ا ل المنطقة :
ا -البطالة -:
ارى هالي بلد لرحاا ن سباا تفاقم مشكلة البطالة ظي بلدتهم لألسباا
التالاة ل-
 انمفاض قامة الرواتا التي تدظتها المؤسساا الماصة المر اللي اؤدي
للإ عزوف الشباا عن التم .
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التاطلان عن التم

 عدم توظر مشاراع كبار ظي المنطقة لتشغا
واستاتاا حجم البطالة .
 محدوداة الوظافف ظي القطاعان التام والما .
 عدم القدر علإ لنشاه مشاراع صغار مدر للدم لموظهم من ظش
المشاراع  ،وتحم مسافر مالاة و عباه لضاظاة وتحولها للإ داون تثق
كاهلهم .
 عدم توظر الموارد المالاة و مصادر تموا لفت مشاراع لنتاجاة مدر
للدم مشغلة للتمالة .
 اظتقار هالي البلد للمهاراا الساساة المطلوبة للوظافف و لبده مشاراع
ماصة بهم  ،وعدم توظر التدراا الالزم والكاظي لللك .
ب -الفقر -:
اتزى انتشار الفقر ظي بلد لرحاا لألسباا التالاة ل-
 ارتفاع متدالا البطالة  ،لألسباا السابقة .
 تدني الجور والرواتا التي تدظتها الشركاا والمؤسساا الماصة وعدم
تناسبها مع باله المتاشة .
 ارتفاع متد اإلعالة .
 ارتفاع تكالاف المتاشة .
الحلول المقترحة م( قبل ا ال المنطقة :
 تدراا التاطلان عن التم علإ مهن وحرف مطلوبة وامكن التم بها
و االعتماد علإ اللاا وبده مشاراع لنتاجاة
ظي القطاع التام و الما
مدر للدم .
 تقدام التموا الماسر الالزم بالطراقة اإلسالماة و بدون ظوافد إلقامة
مشاراع تمدم ه المنطقة وتدر علاهم دمالً مناسبا ً .
 لقامة مشاراع كبار تشغ بناه المنطقة  ،مث المدن الصناعاة .
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 تسها لجراهاا من القروض وعدم اقتصار ضماناا القروض ظي
الصندوق علإ ما هي علا ولدرام ضماناا جداد تناسا الفقراه .
آليات اإلقراض المقترحة:
ارى هالي بلد ارحاا لن لحجام الهالي عن االقتراض اتود لصتوبة توظار
الضماناا ووجود ظوافد علإ القروض  ،واقترحوا ن اتم قبو الضماناا التالاة
حاا نها ممكنة التوظار ل-
كفالة متقاعدي الضمان اجتماعي .

كفالة رهن السااراا .

رهن المشروع.

المشاريا المقترحة م( قبل ا ل المنطقة :
ا -المشاريا الصغيرم :
صادلاة  ،مكتبة ،صالون ساداا ،ملحمة ،مح لبان رلتوظر لعداد كبار من
المواشي ظي المنطقةد  ،منجر  ،حضانة طفا  ،مح حلوااا،مح مالبس،
مماطة ،دراي كلان .
ب -المشاريا المنيلية :
تصناع بلاه ر لبان ومملالاد  ،وحاسوا شمصي  ،وتوظار مؤسسة لتسواق
مث هلد المنتجاا داملاا ً ومارجاا ً  ،علما ً ن مدمالا لنتام مث هلد السلتة
متوظر ظي المنطقةد ،ترباة الدواجن والماشاة ،زراعة حقلاة ،حداقة منزلاة،
تطراز،الرسم علإ المرااا والزجام .
ج -المشاريا المتوسطة :
محطة وقود و مشغ مااطة ،مركز ثقاظي راقدم دوراا تدراباة ودروس تقواة
لطالا وطالباا التوجاهي ومدمة االنترناد،مغسلة سااراا،مصنع مربااا
وممالالا،مصنع حلوااا .
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ا -بلدم ايدو( بن حس(
تقع بلد اادون بني حسن من ضمن منطقة قصبة المفرق  ،وابل عدد
سكانها  8.202نسمة واتم سكانها ظي المهن التالاة ل موظفو حكومة
ومزارعان ومربي مواشي وظي القواا المسلحة  ،واتوظر ظي البلد
المدماا الساساة من كهرباه وماه وطرق ومركز صحي ولي وكللك
مدرسة ساساة وثانواة لللكور واإلناا  .واتوظر ظاها مساحاا واستة من
الراضي الصالحة للزراعة والرعي وآبار المااد الجوظاة  ،وبتض المواقع
إلستمرام الحجر ركسارااد .
المشاريا الموجودم ف المنطقة :
البلد تقع علإ بتد كالومتراا قلالة من المدانة المفرق لهلا ال اوجد بها
مشاراع استثماراة كبار تستقطا الادي التاملة منها .









المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم ف المنطقة :
مدرسة لللكور واإلناا .
مركز صحي .
مكتا براد .
بلداة .
مركز المار بسمة .
جمتااا ماراة متتدد البراض .
مركز شباا وشاباا .
المشاكل الت يعان منها ا ل المنطقة :
ا – البطالة :
ارى هالي بلد لادون بني حسن ن سباا تفاقم مشكلة البطالة ظي بلدتهم تتود
لألسباا التالاة ل-
 محدوداة الوظافف ظي القطاع الحكومي والقواا المسلحة .
 عدم وجود تدراا مهني .
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 عدم توظر ر سما إلقامة مشاراع لنتاجاة مدر للدم .
 عدم المبر والتدراا إلدار المشاراع الصغار .
 عدم وجود مشاراع كبار ظي المنطقة تستوعا التاطلان
عن التم .
ب – الفقر :
تدني الرواتا التي ادظتها القطاع الما .

تتدد الزوجاا وكبر حجم السر .

البطالة .

حجم اإلعالة .

الحلول المقترحة م( ا ال المنطقة :
 تدراا التاطلان عن التم علإ مهن وحرف مطلوبة .
 تقدام التموا الماسر الالزم بالطراقة اإلسالماة إلقامة مشاراع
تمدم ه المنطقة وتدر علاهم دمال مناسبا .
 لقامة مشاراع كبار تشغ بناه المنطقة  ،مث المدن الصناعاة
.
آليات اإلقراض المقترحة :
ارى هالي بلد اادون بني حسن ن علإ الصندوق ما الي ل-
 قبو رهن باا المقترض و الكفا  ،حاا ن مث هلا
الضمان ممكن التوظار .
 قبو كفالة التسكراان  ،نظراً لوجود عدد كبار من هالي
المنطقة ظي القواا المسلحة الردناة .
 قبو كفالة المتقاعدان /والضمان /وبارها .
 تموا مشاراع السااراا والنق  ،حاا امكن استمدام هلد
السااراا كمصدر لتولاد الدم من مال استغاللها ظي
الكساراا لوجود الحجر ظاها رقالباا وبارهاد .
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المشاريا المقترحة م( قبل ا ل المنطقة :
ا -المشاريا الصغيرم :
صالون حالقة  ،صالون تجما ،صادلاة لتدم توظر اة صادلاة
ظي المنطقة نوظتا  ،مركز ثقاظي ر قادر علإ لعطاه دوراا تقوا
لممتلف مواد التوجاهي الدراساة  ،وتزواد الطالا برمكاناة استمدام
اإلنترنا ودوراا حاسواد منجر ،مشغ ماكاناك سااراا .
ب -المشاريا المنيلية :
باع مالبس،ترباة بنام وطاور ،مكتبة منزلاة،زراعة
منزلاة،صالون ساداا،مااطة ،تصناع لبان لتوظر المواشي ظي
المنطقة،تصناع ممالالا وزاتون .
ج -المشاريا المتوسطة :
محطة وقود  ،وكساراا حجار  ،ومصنع لبان  ،مصنع
مالبس لمدمة المنطقة من حاا بنافها علإ برار مصنع المالبس
ظي مدانة الحسن الصناعاة ظي محاظظة اربد ،تصناع بلاة
وممالالا .
االحتياجات التدريبية للمنطقة :
 التدراا علإ مهن تالقي طلبا عالاا ظي المنطقة مث ل عما
النجار والحداد ،الحالقة،تصناع اللبان ،المااطة،التجما ،
ماكاناك سااراا .
 محاضراا التوعاة بةهماة التم الحر ودورد ظي الحد من
مشكلة الفقر والبطالة .
 التدراا علإ كافاة لدار المشاراع الصغار لضمان النجاه
واالستمرار.
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ج -بلدم جابر
تقع بلد جابر علإ الحدود الردناة السوراة مباشر  ،وابل عدد سكانها
8820نسمة  ،واتم هلها ظي الوظافف الحكوماة وقلا منهم ظي الزراعة ،
وتتوظر ظي المنطقة المدماا الساساة الضروراة من كهرباه وماه وهاتف وقوى
عاملة  ،والراضي الشاستة والمااد الجوظاة .
المشاريا الموجودم ف المنطقة :
ال اوجد بها مشاراع كبار  ،لكن اوجد علإ الطراق المؤدي لها استراحاا
حر .
للمساظران بان الردن وسوراا  ،ومنطقة َ
المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم ف المنطقة :
اوجد ظي بلد جابر المؤسساا الحكوماة والهلاة التالاةل-
مدارس ساساة لللكور واإلناا .

مركز شباا .

بلداة .

جمتاة ماراة .

المشاكل الت تعان منها منطقة جابر :
ارى هالي جابر ن هم مشاك بلدهم تكمن ظي ما اليل-
ا – البطالة :
 عدم توظر المبر ظي التم لدى هالي المنطقة وعدم توظر ظر التم .
 عدم توظر الما إلقامة مشاراع و المساهمة ظاها .
 عدم وجود مشاراع كبار  /متوسطة ظي المنطقة لتشغا التاطلان عن
التم .
 التاداا والتقالاد .
 قلة برام التوعاة والحا علإ التم  ،حاا ارى ه المنطقة ن من
الهماة بمكان التم علإ رظع الوعي لدى هالي البلد بشتإ الطرق والوساف
المتاحة .
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عدم وجود مؤسساا لقراضاة ظي المنطقة إلقامة المشاراع ومتابتتها.

ب -الفقر :
عزى هالي جابر هلد المشكلة للإ السباا التالاة ل-
البطالة .

ارتفاع الستار،وباله المتاشة وقلة مصادر الدم .

قلة الجور التي تدظع للتما ظي القطاع الما .

كبر حجم السر ر2د ظراد .

القرا من المنطقة الحر والحدود الدولاة .

البتد عن مؤسساا التتلام والتدراا المهني .

الحلول المقترحة م( قبل ا ال المنطقة :
 لقامة المشاراع الصغار واالعتماد علإ اللاا ،عوضا ً عن
انتظار الوظافة الحكوماة.
 قاام المؤسساا التنمواة والتدراباة والتتلاماة بالتوعاة بةهماة
التم الحر ودورد ظي الحد من البطالة والفقر .
 عقد برام تدراباة وتةهالاة.
 توظار التموا الماسر إلقامة المشاراع بطراقة المرابحة
اإلسالماة.
 لنشاه مؤسسة لتسواق منتجاا المشروعاا الصغار
والمنزلاة.
احتياجات ا ال جابر م( المشاريا :
ا-المشاريا المنيلية :
مااطة  ،تصناع مواد بلافاة  ،لبان واجبان ،تغلاف حبوا ،ترباة طاور
ودواجن ،حدافق منزلاة ،عشاا طباة  ،زهار ونباتاا زانة .
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ب -المشاريا الصغيرم :
مطتم واستراحة علإ الطراق الرفاسي  ،صالونرمرتبط بدور تجما علإ
مستوى عاليد مح باع دواجن ،مح مضراواا ،مركز مااطة ،
كهربافي سااراا ،محدد  ،منجر رعدم وجود مهاراا ظي هلا المجا د
مواد بناه وكهرباه وتمداداا صحاة  ،صالون حالقة رجالي  ،مح البان
و جبان  ،تصناع سكاكر .
ج -المشاريا المتوسطة :
مصنع سكاكر وحلوااا وممبز للمنطقة وتشغا
بالط ورمام وطوا .

هالي المنطقة  ،مصنع

احتياجات جابر م( التدريب والته يل :
التدراا علإ مهن ادواة ممتلفة  ،وتجما .

التدراا علإ كافاة ادار المشاراع الصغار والتوعاة بةهماتها .

آليات اإلقراض المقترحة م( قبل ا ال جابر :
اقتره الهالي لبتاد الجمود ظي ضماناا ولضاظة ضماناا مرى اتمكن
المواطنان من توظارها ل-
 كمبااالا واتفاقاة واالستغناه عن الكفا  ،حاا ن هناك صتوبة
ظي توظار الكفا المناسا اللي تقب ب المؤسساا اإلقراضاة
والبنوك ،وحاا ن بلا الموظفان ملتزمان للبنوك لحصولهم
علإ قروض منها للزوام وشراه السااراا والثاا وبارها من
لوازم الحاا .
 رهن عقار  ،حاا امكن استمدام كضمان  ،وهنا تجدر اإلشار
للإ ن هالي البلد ال اتوظر لداهم متلوماا كاظاة عن الضماناا
المقبو للصندوق  ،والمقصود بهلا االقتراه هو قبو التقار اللي
اسكن المقترض و الكفا .
 رهن سااراا .
 توقاع شاكاا .
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لمن تزاد مد مدمتهم علإ

 كفالة موظفان ظي القطاع الما
ممس سنواا .
 بضمان الجمتاة الماراة لمشروع جماعي للفتااا .

د :بلدم منشية بن حس( :
ابل عدد سكانها  7.726نسمة واتم ه البلد ظي المؤسساا
الحكوماة والقواا المسلحة وترباة المواشي وقلا منهم اتم ظي
المزارع المجاور والقطاع الما  ،ومنهم كبار التجار ظي دانة
المفرق  ،وتتوظر ظاها المدماا الساساة الضروراة من كهرباه
وماه وهاتف وطرق وبارها.
المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم ف المنطقة:
اوجد ظي بلداة المنشاة المؤسساا الحكوماة والهلاة التالاة ل
 مدارس ساساة لللكور واإلناا .
 جمتاة ماراة .
 مركز للشباا والشاباا .
 مركز صحي .
 مساجد .
 بلداة .
 جمتاة تتاوناة .
المشاكل الت يعان منها ا ل المنطقة:
اتاني هالي منشاة بني حسن من المشاك التالاة ل-
البطالة :
ا-
و سبابها ما اليل-
صبحا السر مستهلكة بتد ن كانا منتجة .
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تركز المشاراع الكبار ظي المفرق وهي قرابة من البلد .

تدني الجور التي ادظتها القطاع الما ظي المنطقة.

و للحصو علإ
نق ظي المهاراا الفناة الالزمة لبده مشروع ما

الوظافة رالتدراا المهنيد .
عدد توظار التموا الالزم إلقامة مشاراع لنتاجاة .

عدم وجود مشاراع كبار ظي المنطقة للتم بها من قب ه المنطقة

ومصوصا للساداا .
لنتظار الوظافة الحكوماة .

المفاهام اإلجتماعاة والتاداا الماطفة وثقاظة التاا .

ب -الفقر :
عزى ه المنطقة هلد المشكلة السباا التالاة ل-
وجود نسبة عالاة من البطالة ظي البلد .

ارتفاع متد اإلعالة ظي السر .

ارتفاع الستار وباله المتاشة .

الحلول المقترحة م( قبل سكا( المنطقة :
ارى سكان المنطقة ن الح لمشاكلهم اتلم بالتي ل-
تدراا وتةها التاطلان عن التم علإ مهن وحرف مطلوبة .

لقامة مشاراع لنتاجاة تتناسا مع المنطقة .

برام توعاة وتدراا للتاطلان عن التم .

المشاريا المقترحة م( قبل ا ل المنطقة :
ا -المشاريا المنيلية :
زراعة العشاا الطباة  ،تتبفة وتغلاف الحبوا والمواد الغلافاة،
التطراز الادوي  ،تنساق الزهور .
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ب -المشاريا الصغيرم :
محدد  ،منشار حجر  ،صالون حالقة رجالي  ،صالون تجما
للساداا  ،مصنع جوارا  ،متم البان  ،عااد طباة  ،صادلاة ،
متم حلوااا .
ج -المشاريا المتوسطة :
منشار حجر ورمام لتوظر الماد المام ر حجر حااند .
البراما التدريبية المقترحة م( قبل ا ل المنطقة:
التدراا علإ المهن التالاة ل الحرف المهناة والادواة الممتلفة  ،صاانة

الحاسوا والملوااا  ،صاانة الجهز اإللكتروناة والكهربافاة  ،زراعة الحداقة
المنزلاة والعشاا الطباة .
التدراا علإ لدار المشاراع الصغار والمتوسطة .







آليات اإلقراض المقترحة م( قبل ا ال المنطقة:
 لضاظة ضماناا جداد مث ل-كفالة عسكراان للقروض المقدمة له المنطقة .
ح مشكلة المتقاعدان مع التقاعد بشةن تحوا الرواتا.
بحا موضوع عدم الممانتة من تحوا الراتا مع البنوك.
قبو كفاالا التقاراا والمساكن .
ا -تموا المشاراع عن طراق المرابحة االسالماة .
ـ  -بلدم الحرش :
تقع بلد الحر
ر2.6د نسمة.

ظي مدانة المفرق  ،وابل عدد سكانها حوالي
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اتم سكان بلد الحر ظي القواا المسلحة والوظافف
الحكوماة واتوظر ظاها كاظة المدماا الساساة من كهرباه وماه
وهاتف ومراكز و مومة وطفولة وكللك مدارس ساساة
لللكور واإلناا .
المشاريا الصغيرم الموجودم ف المنطقة :
ال اوجد ظي البلد ي من المشاراع الصغار سوى بتض البقاالا
ظقط .
المشاكل الت تعان منها المنطقة :
تتاني بلد الحر من المشاك التالاة ل-
ا -البطالة  ،وتتمث ظي الناا بشك عام ونادراً ظي اللكور
و سبابها ما الي -:
 ثقاظة التاا .
 التادا والتقالاد .
 المواصالا وصتوبتها .
 تدني الجور ظي التم المتوظر .
 عدم وجود مشاراع قرابة من البلد للتم بها وماصة
للفتااا .
 ساعاا التم الطوالة بالنسبة للتم ظي مشاراع القطاع
الما .
 نق المهاراا الفناة .
 قلة التموا لقامة المشاراع .
ب -الفقر  ،و سباب ما الي -:
تدني قامة الجور والرواتا ولرتفاع تكالاف المتاشة

كبر حجم السر وارتفاع متد اإلعالة .

ارتفاع متد البطالة ظي البلد .

السر المستهلكة .
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الحلول المقترحة م( قبل ا ال المنطقة :
توظار مؤسساا تدراا وعقد برام تدراباة علإ مهن وحرف مطلوبة .
تسها الحصو علإ قروض إلقامة المشاراع اإلنتاجاة .
التسواق.
التوعاة.

المشاريا المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
ا .المشاريا المنيلية :
العشاا الطباة
مملالا
البان واجبان
ترباة الدواجن
التطراز الادوي
زراعة الفطر
تنساق الزهور
ب .المشاريا الصغيرم :
ممبز  ،منجر  ،مطتم  ،محدد .
ج .المشاريا المتوسطة :
 تتبفة وتغلاف النباتاا
 مزارع دواجن
 تسمان مراف
الدورات التدريبية المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
التدراا علإ المهن التالاة ل وماكاناك ،حدادان ونجاران ،عما بناه

حجر ،نجاران طوبار ،
دوراا ظي مجا التسواق

التدراا علإ لدار المشاراع الصغار وامتاار ظكر المشروع .

دوراا الكمباوتر والطباعة .
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آليات اإلقراض المقترحة م( قبل ا ال المنطقة :
تطوار وزااد ضماناا الصندوق المتتمد ودراسة لمكاناة قبو الضماناا
التالاة ل
رهن عقار .
كفالة المتقاعدان. .
كفالة التسكراان .
و .بلدم رباع السرحا( :
تقع بلد رباع السرحان ظي الشما الغربي لمدانة المفرق  ،وابل عدد
سكانها حوالي 277نسمة .
واتم سكان بلداة رباع السرحان ظي الزراعة وترباة المواشي واتم
جزه منهم ظي القواا المسلحة وظي الوظافف الحكوماة  ،واتوظر ظي البلد
مدماا المااد والكهرباه والمدماا الصحاة
المشاريا الصغيرم الموجودم ف المنطقة :
ابلبها مشاراع صغار جدا  ،ومحالا باع الدواجن وبارها ،وبارها .
البان واجبان ،سكاكر  ،مواد بناه ،مراكز مااطة .
ا م المشاكل الت يعان منها ابناء المنطقة :
تتاني بلد رباع من المشاك التالاة ل-
ا -البطالة  ،و سبابها ما الي ل-
 عدم وجود ظر عم مناسبة لتشغا التاطلان عن التم
ظي البلد .
 عدم وجود مشاراع كبار تستوعا الترض المتزااد من
القوى التاطلة عن التم .
 عدم وجود وظافف حكوماة .
 المستوى الثقاظي
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ب -الفقر  ،و سبابها ما الي ل-
تدني قامة الجور والرواتا التي تدظع للتما ومصوصا التمالة

بار الماهر .
عدم تحداد النس  /السر المتالة كبار .

ارتفاع متد البطالة ظي البلد .

بااا الوعي والتثقاف الصحي واالجتماعي ظي البلد .

انتظار الوظافة

الحلول المقترحة م( سكا( المنطقة :
 .8ارى سكان المنطقة ن الح لمشاكلهم هو لقامة مشاراع حكوماة
تشغ بناه المنطقة بةجور ورواتا متقولة .
 .6عقد برام تدراباة وتةهالاة وتوعاة ظي البلد مع التركاز علإ
دوراا الحاسوا .
المشاريا المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
ا -المشاريا المنيلية :
باع مالبس  ،تصناع لبان و جبان  ،صناعة ممالالا  ،ترباة دواجن و بقار
و بنام  ،مااطة .
ب -المشاريا الصغيرم :
محدد  ،ممبز ،متم طوا ،مح باع لألجبان واللبان ،مح مواد بناه
وكهرباه ،ملحمة ،محم  ،صالون ،صالة ظراه ،منتزد ما  ،باوا
بالستاكاة ،صادلاة زراعاة لتدم توظرها ظي المنطقة ،مح مضار ،مشت ،
روضة طفا  ،مكتباة ،صادلاة ،مح لنترنا ،مح دواجن ،بناشر وباار
زاا .
ج -المشاريا المتوسطة :
مزارع مضار راستمالك قطتة رض مع بفرد  ،مركز ثقاظي ردروس
تقواة،دوراا تدراباةد ،مطحنة حبوا ،جاروشة بالستاك  ،متصر زاتون،
محطة باع محروقاا ،مركز تتلام سواقة .
االحتياجات التدريبية أل ال البلدم :
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دوراا كمباوتر للمتتلمان .
التدراا علإ المااطة .
دوراا ظي تصفاف الشتر والتجما .
دوراا ظي لدار المشاراع .
تنساق زهور
ماكاناك كهرباه سااراا

آليات اإلقراض المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
 قبو رهن المشروع وشاكاا علإ المقترض و علإ الكفا .
 قبو الرض المشتركة كضمان للقروض .
 لعطاه ظتر السماه بناهاً علإ طباتة المشروع .
 ن تكون القروض بدون ظافد  /و علإ طراقة المرابحة اإلسالماة
توماا ً للحال .
ي  -بلدم الحمراء :
تقع بلد الحمراه ظي الشما الغربي من مدانة المفرق  ،وابل عدد سكانها
حوالي 6،702نسمة .
واتم سكان بلد الحمراه ظي الزراعة وترباة المواشي واتم جزه منهم
ظي القواا المسلحة وظي الوظافف الحكوماة  ،واتوظر ظي البلد مدماا
المااد والكهرباه والمدماا الصحاة
المشاريا الصغيرم الموجودم ف المنطقة :
ابلبها مشاراع صغار جدا  ،ومحالا باع الدواجن وبارها ،بقاالا ظران
وبارها .
البان واجبان  ،مواد بناه ،مراكز مااطة .
ا م المشاكل الت يعان منها ابناء المنطقة :
تتاني بلد الحمراه من المشاك التالاة ل-
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ا -البطالة  ،و سبابها ما الي ل-
 عدم وجود ظر عم مناسبة لتشغا التاطلان عن التم
ظي البلد .
 عدم وجود مشاراع كبار تستوعا الترض المتزااد من
القوى التاطلة عن التم .
 عدم وجود وظافف حكوماة .
 المستوى الثقاظي
ب -الفقر  ،و سبابها ما الي ل-
 تدني قامة الجور والرواتا التي تدظع للتما ومصوصا
التمالة بار الماهر .
 عدم تحداد النس  /السر المتالة كبار .
 ارتفاع متد البطالة ظي البلد .
 بااا الوعي والتثقاف الصحي واالجتماعي ظي البلد .
 انتظار الوظافة
الحلول المقترحة م( سكا( المنطقة :
 .8ارى سكان المنطقة ن الح لمشاكلهم هو لقامة مشاراع حكوماة
تشغ بناه المنطقة بةجور ورواتا متقولة .
 .6عقد برام تدراباة وتةهالاة وتوعاة ظي البلد مع التركاز علإ
دوراا الحاسوا .
المشاريا المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
ا -المشاريا المنيلية :
باع مالبس  ،تصناع لبان و جبان  ،صناعة ممالالا  ،ترباة دواجن و بقار
و بنام  ،مااطة .
ب -المشاريا الصغيرم :
محدد  ،ممبز ،متم طوا ،مح باع لألجبان واللبان ،مح مواد بناه
وكهرباه ،ملحمة ،محم  ،صالون ،صالة ظراه ،منتزد ما  ،باوا
بالستاكاة ،صادلاة زراعاة لتدم توظرها ظي المنطقة ،مح مضار ،مشت ،
روضة طفا  ،مكتباة ،صادلاة ،مح لنترنا ،مح دواجن ،بناشر وباار
زاا .
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ج -المشاريا المتوسطة :
محطة بنزان وباار زاا  ،مركز ثقاظي ردروس تقواة،دوراا تدراباةد،
مطحنة حبوا ،جاروشة بالستاك  ،متصر زاتون ،محطة باع محروقاا،
مركز تتلام سواقة .
االحتياجات التدريبية أل ال البلدم :
 دوراا كمباوتر للمتتلمان .
 التدراا علإ المااطة .
 دوراا ظي تصفاف الشتر والتجما .
 دوراا ظي لدار المشاراع .
 تنساق زهور
 ماكاناك كهرباه سااراا
آليات اإلقراض المقترحة م( قبل ا ال البلدم :
 قبو رهن المشروع وشاكاا علإ المقترض و علإ الكفا .
 قبو الرض المشتركة كضمان للقروض .
 لعطاه ظتر السماه بناهاً علإ طباتة المشروع .
 ن تكون القروض بدون ظافد  /و علإ طراقة المرابحة اإلسالماة
توماا ً للحال .
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التوصيات :
 لعداد برنام شام للتوعاة بةهماة التم الحر ودور المشاراع
الصغار والمدر للدم ظي الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وللك
علإ نطاق واسع ظي الباداة الشمالاة .
 تةها الجادان من بناه لواه القصبة ظي المفرق الراببان ظي لقامة
مشاراع ماصة بهم بحرف ومهن تتناسا مع طباتة مشاراتهم .
 التنساق مع لحدى المؤسساا الوساطة التي تتم ظي مجا تقدام
القروض للمشاراع المدر للدم رالمشاراع المنزلاةد لتقدام التموا
الالزم له المنطقة بما اتناسا والضماناا التي استطاع ه
المنطقة تقدامها .
 لنشاه صناداق افتمان جداد بالتتاون مع مراكز المار
بسمة/الصندوق الردني الهاشمي .
 تدراا الراببان ببده مشاراع ماصة بهم و صحاا المشاراع القافمة
ودوراا كاف تبد مشروعك؟ وكاف تحسن مشروعك ؟ لضمان
نجاحها واستمراراتها .
 التركاز علإ الدوراا التدراباة المرتبطة باحتااجاا سوق التم من
المهن والمشاراع اإلنتاجاة .
 التروا لمدماا الصندوق التموالاة ظي محاظظة المفرق /لواه
القصبة  ،حاا ن هناك ما من قب الهالي لبده مشاراع صغار
جداد .
 لجراه دراساا جدوى اقتصاداة لبتض المشاراع المتوسطة المقترحة
ودراسة لمكاناة تموالها التنساق مع الهافاا التطوعاة ظي المنطقة
الستاتاا اكبر عدد ممكن من التمالة .
 تدراا الساداا علإ بتض المهن الادواة مث تصناع
الصابون،البسط التقلاداة وبارها من المهن التي تالقي منتجاتها
رواجا .
 البده بتموا المشاراع الفرداة التي تقدم الضماناا والوثافق المطلوبة
المقبولة لدى الصندوق من مال وحد اإلقراض المتنقلة .
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