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دراسة االحتياجات التدريبية واالقراضية
للواء األغوار الجنوبية  /محافظة الكرك
تمهيد-:
يتبع لواء األغوار الجنوبية محافظةة الرةرو ويب ةن مةي منينةة الرةرو حةوال 05رة
إلى الجنوب الغربة

ويمة لةواء األغةوار الجنوبيةة المنةاال التاليةة ا ي اليةاف

في ةا

المزرمة الحنيثة الذراع مسال النميرة ).
وي ةةن مةةي ارثةةر منةةاال الممارةةة م انةةا اة مةةي ملةةرات ال تةةر والباالةةة حيةة تلةةير
النراسات إلى أي متوسا نخل ال رن السنوي ف الاواء يساوي ي  )33633نينار أرنن
وهذا الرق – متارنة مع نخل ال رن األرنن السنوي والبالغ ف مةا  7991نحـــــــةـو
ي  )7501نينار أرنن – ي ن متننيا ا جنا *
وهذا مةا حةنا بيةننول التنميةة والتلةغيل أي يةول هةذق المناتةة أهميةة خايةة فة
برامجه الت تهةن

إلةى الحةن مةي ملةرات ال تةر والباالةة حية تة تن يةذ هةذق النراسةة

لتحنين االحتياجات التنريبية واالقرامية لهذا الاواء بهةن

تن يةذ ب ةل الملةاريع التة

تخن أبناء المناتة وتلغل اربةر مةنن ممرةي مةي البةاحثيي مةي ممةل إو بهةن
ورباه بسول ال مل .

* المينر ا س ون ما

الايب ،توزيع النخل وال تر ف محافظة الررو  /نراسة مينانية ما 2552

تةنريبه

الباب األول  :أهداف ومبررات الدراسة
أـ أهداف الدراسة:
 .1الهدف الرئيسي -:
تهن

النراسة إلةى تحنيةن السةبل الةزمةة لامسةاهمة فة تنميةة لةواء األغةوار الجنوبيةة

بمنااته المختا ة ورفع سوية السراي هناو.
.2أهداف الدراسة الفرعية:
أ -تحنيةةن احتياجةةات أهةةال المناتةةة مةةي التةةنريب و التعهيةةل المبنة ماةةى احتياجةةات
سول ال مل ف المناتة.
ب -تحنيةن احتياجةةات أهةال المناتةةة مةةي التةنريب و التعهيةةل عقامةة ملةةاريع يةةغيرة
منرة لانخل و قانرة ماى النجاح و االستمرار .
ج -تحنين ال رص المتاحة عقامة ملاريع إنتاجية ف المناتة.
ن-

م رفة اآلليات الةزمة لإلقرال والمتترحة مي قبل أهال المناتة وذلو لخنمةة
أبناء المناتة .

ب -مبررات الدراسة -:
 .7تنن مستوى نخل ال رن ف المناتة متارنه بنخل ال رن ماى مستوى األرني.
 .2وجون خامات ف المناتة تياح أي تتو مايها ينامات وملاريع يغيرة .
 .3تحتيل أهنا

النراسة السابتة.

الباب الثاني  :منهجية والية تنفيذ الدراسة

أ -منهجية الدراسة-:
 امتمةنت النراسةةة ماةةى منهجيةةة سةةهاة ووامةةحة لاحيةةول ماةةى الم اومةةات مةةي
خةةةل التنسةةيل مةةع الماسسةةات األهايةةة والتاوميةةة والحروميةةة واعمةةةي مةةي
جاسات مجمومات النتاش المررــــــــز ي .)Focus Groups
 الحيول ماى جميع النراسات و األبحا الت سبل إجرااها لامناتة.
 الحيول ماى م اومات مي المةمح الرئيسة لمجتمةع النراسةة مةي خةةل التةانة
المحايي والهيئات التاومية واألهاية .
ب -آلية تنفيذ الدراسة -:
تة تن يةذ النراسةة امتمةاناا ماةى ممةل مجموعاات نااام مركا
حي ت اتباع الخاوات التاليةا-
 التنسةيل مةةع التيةةانات المحايةة فة مختاة

ي ) Focus Groups

منةةاال لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة ل تةةن

جاسات مجمومات النتاش المررز حي ت إلراو اربر منن ممري مي أهةال
المنةةاال المسةةتهنفة مةةع مرامةةاة التوزيةةع المترةةاف لاجةةنا وتحنيةةن المرةةاي و
الزمةةاي المناسةةبيي حية تة متةةن لتةةاءات فة رةةل مةةي المزرمةةة حنيثةةة غةةور
الياف وفي ا .
 االلتتاء بالملارريي حي ت مناقلة ما يا ا-
 .7إماةةةةاء فرةةةةرة وافيةةةةة مةةةةي الصااااندوه األهااااداف و ال ايااااات و البةةةةرام
االقرامية و التنريبية فيه.
 .2إماةةاء فرةةرة مامةةة و مةةوجزة مةةي أهميااة المراااريص الص ا ير فة تةةوفير
فرص ممل و نخل مناسب لاتائميي مايها.
 .3إمااء فررة موجزة مي التدريب و التأهيل و أهمية اسةتمرارية الملةاريع
و نجاحها.

 .4اسةةتخنا أسةةاوب ال ي ة

الةةذهن لاملةةارريي لتحنيةةن أهااا المراااكل الت ة

ي ان منها أهال المناتة.
 .0مناقلة الملارل المستخاية و تحنين أهمها .
 .6اسةةتخنا أسةةاوب ال يةة

الةةذهن لاملةةارريي لتحديااد الحلااول المناسةةبة

لاملارل الت ي ان منها أهال المناتة.
 .1مناقلة الحاول المستخاية و تحنين أهمها.
 .0مرل أفكار مراريص ريادية ممرنة التن يذ ف المناتة.
 .9مرل برامج تدريبية و تأهيليه يمرنها رفع سوية ال ااايي مةي ال مةل و
إرسابه مهارة الت امل مع الملرومات اليغيرة و يتل المهارة فة مهةي
ل يت اعمنان لها.
.75اسةةتمزاج الملةةارريي حةةول االقتااراو و ايليااات المناسةةبة و المةةمانات
الممري تتنيمها.
 تحايةةل نتةةائ مجمومةةات النتةةاش المررةةز وتتةةني التوصاايات عنارة اليةةننول
حي ة ت ة ومةةع النتةةائ ماةةى مسةةتوى الاةةواء ولةةيا ماةةى مسةةتوى التجم ةةات
السرانية وذلو لتلابه الظرو
حن ب ين .

ف هذق التجم ات وتتارب أفرار الملةاريع إلةى

الباب الثالث  :النتائج والتوصيات
أوال  :النتائج
لواء األغوار الجنوبية :
يتةةع لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة جنةةوب غةةرب محافظةةة الرةةرو ويب ةةن مةةي منينةةة الرةةرو
حوال  05رة

وي تبةر امتةنان لغةور األرني ويةنخ ل مةي سةاح البحةر ب ةنل 305

تبنأ المناتة مي واني الموجب لماالا وحتى مناتة الغويبةة جنوبةا ا وباةول حةوال 770
نرجات الحرارة ال الية يي ا ا والم تنلة لتاءاا.

ر حي

 :1السكان -:
الجنول التال يبيي منن السراي ومنن األسر ف الاواء حسب المناال ا-
المناتة

منن السراي

منن األسر

إنا

ذرور

الياف

3420

70301

9201

9515

المزرمة

2465

74777

1503

1520

الحنيثة

13

272

752

775

الم مورة

39

700

11

10

في ا

326

7004

099

900

الذراع

97

045

215

215

الغويبة

71

755

02

40

المجموع

6437

30329

71115

71009



الم اومات الوارنة ف الجنول أمةق حسب إحيائيات نائرة األحوال المننية والجوازات .2553/7/6

ومي الجنول أمةةق نجةن أي نسةبة النسةاء حةوال  %05مةي مةنن السةراي رمةا تلةير
م ظ اعحيائيات مي المناتة أي اللباب هة غالبيةة سةراي المناتةة .وت تبةر المناتةة
مي أماى مناال الممارة تزايناا ل ةنن السةراي وذلةو بسةب ارت ةاع م ةنل الخيةوبة فة
المناتة والذي يتنر بحوال  137متارنة مع الم نل ماى مستوى األرني والبالغةة 434
وذلو حسب نراسة الورالة اليابانية ي جايرا) .

 :2طبيعة عمل أهل المنطاة -:
ي مل حوال  %65حسب التتنيرات ف الزرامة روي المناتة مي المناال الزراميةة
مةةي النرجةةة األول ةى وي مةةل بتيةةة سةةراي المناتةةة ف ة مهةةي مختا ةةة مةةي قةةوات مسةةاحة
وموظ

حرومة وممال لنى اللررات الربرى ال اماة ف المناتة .

والجنول التال يبيي ميانر نخل السراي ف لواء غور الياف ا-
مينر النخل
الزرامة
الوظائ الحرومية
التااع الخاص
أممال هاملية
أخرى

النسبة المئوية
%20
%3932
%7336
%036
%7336

 الم اومات الوارنة ف الجنول حسب نراسة لاورالة اليابانية ي جايرا ) .

ومي الجنول أمةق نةحظ أهمية قااع الزرامة بالنسةبة لسةراي الاةواء رةذلو نةحةظ
تةةنن مسةةتوى الةةنخل مةةي قاةةاع األممةةال االخةةرى رمةةا نةةرى مةةنى امتمةةان النةةاا ماةى
الوظائ

الحرومية .

إمةةافة إلةةى ذلةةو ت يةةن اعحيةةائيات الةةوارنة مةةي مرتةةب يةةننول الم ونةةة الوانيةةة أي
حةةوال  7255أسةةرة ف ة لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة تتتامةةى م ونةةة لةةهرية مةةي يةةننول
الم ونة الوانية وهذا ال نن يساوي تتريبا حوال  %79مي منن اسر الاواء .
:3الخدمات األساسية -:
تتةةوفر فة لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة رافةةة الخةةنمات األساسةةية مةةي يةةحة وت اةةي ومةةاء
ورهرباء وارل وموايةت .

:4الموارد الطبيعية المتوفر -:
تتوفر ف لواء األغوار الجنوبية الموارن الابي ية التالية ا-
 -7المناخ المناسب لزرامة الخمراوات والموز والبايخ واللما .
 -2قةةرب المناتةةة مةةي البحةةر الميةةت يمرةةي أي يج ةةل منهةةا المرةةاي المناسةةب
عقامة ب ل الينامات مي األمةح أو الاينة ال ةجية .
 -3وجون ب ل اآلثار ف المناتةة التة تسةامن ماةى جاةب السةـياحة لامناتةة
مثلي ره

سيننا لوا ماية السة قير في ا قا ة النميرة ...الخ ) .

 -4الرمال الماونة الت تستخن ف يبغ المةبــــــــــا بعلواي جمياةة ابي ةة
ي هناو ملروع قائ ماى هذا األساا لةنى جم يةة سةينات غةور اليةاف
بالت اوي مع إحنى الوراالت الرننية ) .
 -0منتجات المزارع الت يمري لةست انة منها ف ملةاريع التيةنيع الغةذائ
رذلو المخا ات الت قن تستخن ف بل الينامات مثل إنتاج السةةل مةي
مخا ات الموز ماى غرار ملروع سينات واني الرياي .

:5المراريص الص ير الموجود في المنطاة -:
تتةةوفر فة لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة م ظة الملةةاريع التة تابة احتياجةةات أهةةل المناتةةة
ولري هناو نتص ف ب ل المهي والمحةت الت تتن الساع والخنمات لاساري.
والجةةنول التةةال يبةةيي أمةةنان وأنةةواع الملةةاريع اليةةغيرة المرخيةةة مةةي بانيةةة األغةةوار
الجنوبية ا -

الرقا
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.


المرروع  /المهنة
البااالت
سوبر ماركت
ستريو واررطة تسجيل
ستوديو
المطاعا
صالون تجميل
المخاب
مواد راعية
وكاالت غا
مواد بناء
مخيطة
صيدلية
معمل طوب
محالت ذبح دواجن وطيور
تجار واستيراد
مجوهرات
مكاتب تكسي
كوي وغسيل
اكسسوارات
نوفتيه
احذيه
صالون حالقه رجالي
تصليح اطارات
ملحمه
تصليح ثالجات
لوا ا نجارين
تأجير كراسي
منجره .
اثاث.
محدده
مواد من ليه
تحاليل طبية
خضار
مكاتب خدمات
البلياردو و السنوكر
اجه كهربائية .
مكتب دعايه واعالن
تصليح راديو وتلف يون
لحاا اكسجين
بنارر وغيار يت
كرك
مرطبات
بائص متجول

غور الصافي
85
3
5
1
4
2
6
5
3
5
6
2
3
29
1
1
1
2
4
3
4
14
10
2
2
1
1
3
2
3
1
1
3
3
1
1
1
2
1
4
1
2
3

الم رعة
50
0
0
2
7
0
2
1
2
1
3
1
4
13
0
0
1
0
3
2
0
8
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

المجموع
135
3
5
3
11
2
8
6
5
6
9
3
7
42
1
1
2
2
7
5
4
22
11
2
3
1
1
3
2
3
3
1
3
4
1
2
1
2
1
5
1
2
3

الم اومات الوارنة ف الجنول ت الحيول مايها مي نراسة لمرتب ت زيز اعنتاجية ي إرانة ) وه م اومات مينرها بانية األغوار الجنوبية .

وبةةالنظر إلةةى الجةةنول نةحةةظ نتةةص فة ب ةةل الخةةنمات وارتظةةاظ فة مةةنن أخةةر مثةةل
البتاالت ومحةت النواجي ويالونات الحةقة .

 : 6أها المراريص الكبرى الموجود في المنطاة - :
 .7لررة البوتاا ال ربية .
 .2لررة مغنيسيا األرني .
 .3لررة البروميي .
 .4لررة ماح الياف .
 .0لررة مجمع الياف لاملاغل الينامية .
 .6لررة ال ةتر .
 .1لررة النميرة لألمةح المختااة .
 .0بئر مسال الن ا .
 .9اللررة اليينية ي ملروع ري االغوار الجنوبية ) .
.75اللررة التررية ي ملروع ري االغوار الجنوبية ) .
.77مينع رب البننورة ي مغال حاليا ا ) .

:7المؤسسات الحكومية الموجود في المنطاة - :
تتةةوفر فةة لةةواء األغةةوار الجنوبيةةة رافةةة الةةنوائر الحروميةةة المتةةوفرة فةة مرارةةز
المحافظات واأللوية وفيما يا ب ل اعحيائيات حول النوائر الحرومية مي الاواء ا-
20 -7منرسة لاذرور واعنا .
 1 -2مرارز يحية إمافة إلى مستل ى .
 .3إمافة إلى باق النوائر الحرومية االخرى مي زرامة تنمية األحــــــوال
المننية مررز التنريب المهن  ........الخ .

:8المؤسسات التطوعية واألهلية -:
ترثر ف الاواء الماسسات التاومية واألهاية ولري ارثر هذق الجم يات نلااا ا وتعثيراا
ف المجتمع المحا ه ما يا ا
 .7مرارز اليننول األرنن الهالم ف رل مي الياف

المزرمة وحنيثة .

 .2جم ية غور المزرمة وحنيثة لاتنمية االجتمامية .
 .3جم ية غور الياف لاتنمية االجتمامية .
 .4جم ية سينات األغوار الجنوبية .
 .0مررز لابات غور الياف .
 .6إمافة إلى منن مي الجم يات االخرى الت ت مل ف مجاالت مختا ة .
:9أها المراكل التي تعاني منها المنطاة -:
 -7الباالة ا ت تبر الباالة الملراة الرئيسية فة المناتةة حية يوجةن أمةنان ربيةرة
مي ال ااايي مي ال مل مةع وجةون مةنن مةي المةزارع و الميةانع التريبةة مةي
المناتة إال أي محنونية منن الوظائ

فة هةذق المةزارع والميةانع والترريةز

ماى مهي محننة حال نوي تلغيل ب ل ال ااايي مي ال مل.
حي

يرى أهل المناتة أي الحل لهذق الملراة هو ما يا ا
أ -إقامة الملاريع اعنتاجية والمنرة لانخل.
ب -تومية أيحاب الملاريع التائمة بعهمية ال مل ف الملاريع.
ت -التةةنريب ماةةةى حةةر

ومهةةةي مااوبةةةة لهةةذق الملةةةاريع لمةةةماي

استمراريتها.
 إمةةنان نراسةةة جةةنوى لملةةاريع ناجحةةة قةةانرة ماةةى االسةةتمراروالنجاح.
ج -إيجان منافذ لتسويل منتجات الملاريع.

 -2ال تر ا يرى سراي المناتة أي الباالة أنت إلى ارت اع مستويات ال تر رمةا أي
الرت ةةاع متوسةةا حجةة األسةةرة ومةةنن الم ةةاليي قيهةةا نوراا أساسةةيا فةة ريةةانة
م نالت ال تر .
 -3فلةةةل الملةةةاريع اليةةةغيرة المتامةةةة مةةةي أهةةةل المناتةةةة بسةةةب نتةةةص الخبةةةرات
والمهارات الةزمة عنارة هذق الملاريع وتسويل منتجاتها .
 -4رما يرى أهل المناتة إي باق الملارل الت ت ان منها المناتة ت ةون أسةبابها
إلى الباالة وال تر وذلو مثل اليحة والت اي .
-11المراريص الماترحة والتي تفتار إليها المنطاة :
أوالً :المراريص المدر للدخل:
ت تبةةر الملةةاريع المةةنرة لاةةنخل إحةةنى الوسةةائل التة قةةن تسةةامن األسةةر ماةةى
تحسةيي نخاهةا وهةذق الملةاريع ال تراة

الرثيةر مةي الجهةن أو المةال وتسةةتايع

ربة األسرة التيا بهةا فة منزلهةا حية

اقتةرح األهةال ب ةل الملةاريع التة

تسةةامنه ماةةى زيةةانة نخةةوله امتمةةانا ماةةى الخام ةات المتةةوفرة ف ة المناتةةة
والمهارات والخبرة الت قن يتتنها الب ل وهذق الملاريع ه ا-
-7

خيااةةة ا بهةةن

تيةةايح المةبةةا وت يةةيل ب ةةل المةبةةا الت ة ياابهةةا

السراي إمافة إلى خيااة البراني وأغاية األسرق وال رلات .
-2

مخةةةالت ا ترثةةر الخمةةار ف ة المناتةةة وب ةةل المواس ة يرةةوي أس ة ارها
منخ مةةةة وهةةةذا قةةةن يسةةةامن الةةةب ل فةةة إقامةةةة ملةةةاريع يةةةغيرة ل مةةةل

المخةةةةالت ولرةةةي الملةةةراة ترمةةةي فةةة ممايةةةة التسةةةويل والتغايةةة

لهةةةذق

المنتجات الغذائية.
-3

بيع األنوات المنزلية والمةبا وغيرها مي مستازمات األسرة مي خةةل
المنةةزل حي ة إي هةةذا ال مةةل ال يتااةةب الرثيةةر مةةي المةةال وير ةوي الجهةةن
محنون جنا.

-4

يةةنع السةةةل والم ةةارش مةةي أورال المةةوز والمةةوز منتلةةر برثةةرة فةة
المناتة وحاليا ال يست ان مي أوراقه او مخا اته.

-0

تربيةةة األغنةةا والةةنواجي واألرانةةب وغيرهةةا حي ة تتةةوفر البيئةةة المناسةةبة
والغذاء الةز .

-6

تينيع ملتتات األلباي حي

يترافل هذا الملروع مع الملروع السابل.

ترثر ف المناتة األزهار المةئمة لينع ال سل .

-1

تربية النحل حي

-0

زرامة حنيتة منزلية باألملاب الابية وغيرها.

ثانيا -:المراريص الص ير -:
ت تتر المناتة إلى ال نين مي الملاريع الت تخن أبناء المناتة وتابة احتياجةاته مةي
الساع والخنمات األساسية الت قن يمار ب مةه الةذهاب إلةى محافظةة الرةرو للةرائها
وهذق الملاريع ا-
 -7مرتبة وقرااسية خنمات ماب ية
 -2ماحمة .
 -3محل ترريب زجاج
 -4محل لبيع المجمنات
 -0محل أحذية حي ال يوجن أية محةت

 -6يالوي سينات ومحل تعجير فساتيي ال رائا.
 -1منجرة
 -0محننة
 -9محل تيايح أنوات رهربائية
 -75تيايح أحذية
 -77ستونيو تيوير
 -72ستريو ومحل إرسسوارات.
 -73محل أثا
 -74يينلية.
 -70م مل اوب
 -76رومة أا ال.
 -71مخبز ني أل
 -70أنوات يحية.
 -79نوفتية
 -25محل لينع وبيع الحاويات .
 -27محمص بي ومرسرات.
 -22مرتب اتياالت وخنمات تجارية.
 -23مرتب تسويل المنتجات الزرامية .
 -24محل لبيع األلباي و األجباي.
 -20ميرانيو سيارات والم نات الزرامية.
 -26تجايا ونهاي السيارات.
 -21مغساة سيارات.
ثالثا  -:المراريص المتوسطة-:
 -7محاةةةة وقةةةون وخنمةةةة سةةةيارات حيةةة ال يوجةةةن فةةة مناتةةةة األغةةةوار
الجنوبية سوى محاة واحنة قرب لررة البوتاا.
-2

م مل بةا ت تتر األغوار الجنوبيةة لم مةل بةةا عنتةاج جميةع أنةواع
البةا.

-3
-4

استراحة سياحية.
مينع لتج ي

الخمار أو تجمينها .

 : 11التدريب الماترح من أهل المنطاة -:


تومية الناا بعهمية ممل الملةاريع ونورهةا فة الحةن مةي ملةرات ال تةر
والباالة .



التنريب إلى ري ية اختيار فررة الملروع المناسبة .



التنريب ماى ممل النراسات والتخايا الةزميي لنجاح الملاريع .



التةةنريب ماةةى مهةةي وحةةر

بهةةن

إقامةةة الملةةاريع يتجميةةل تيةةوير

تيايح أنوات رهربائية  ...الخ).


التنريب ماى مهةي تاابهةا الوظةائ

فة الملةاريع الربيةرة الموجةونة فة

المناتةةةةةة يالبوتةةةةةاا ماح الياف مغنيسةةةةةيا األرني …….الةةةةةخ) وذلةةةةةو
بالتنسيل مع هذق اللررات.
 :12آليات اإلقراو الماترحة والمابولة لدى السكان :
يلةةرو أهةةل المناتةةة مةةي ارت ةةاع الةةنيوي لماسسةةة اعقةةرال الزرام ة وهةةذق الةةنيوي
ترارمت بسبب سوء ف ب ل المواسة الزراميةة ومةن التةزا األهةال بالسةنان حية
يتااع الناا إلى خنمات إقرامية تتوفر فيها اللروا التاليةا
-7

قرول مت اوتة الحج تتراوح بيي  055نينار و ملرة اآلال

نينار .

-2

من ربا الترل بالجهات االقرامية الحرومية االخرى يحية

أي غالبيةة

أهال المناتة متترميي مي اعقرال الزرام ).
-3

تسهيل إجراءات منح الترول والمنة الةزمة لاحيول ماى الترول.

-4

التمويةةل ماةةى اري ةةة المرابح ةة اعسةةةمية ولةةيا ال ائةةنة التجاريةةة بحي ة
تروي قيمة المرابحة م تولة.

-0

التسا اللهري يتناسب مع حج الملروع ومباغ الترل .

-6

فترة سماح ال تتل مي  3لهور.

-1

الممانات ا


قبول أرام التخييص مي سااة واني األرني رمماي لاترل .



قبول الرهي مي النرجة الثانية والثالثة …..الخ .



قبول ممانات رواتب اللررات الخاية .



ر الة المجمومة.



االستغناء مي الر الة بتوقيع رمبياالت أو ليرات.

-0

استة وتساي الم امةت ف مرتب باألغوار الجنوبية .

-9

أي يتولى اليننول أو الماسسة المترمة متاب ة الملاريع ب ن تموياها
بهن

تتني االستلارات والخنمات ال نية لها .

ثانياً :التوصيات
-7

ترثي ة

بةةرام التوميةةة ف ة الاةةواء بعهميةةة الملةةاريع ونورهةةا ف ة الحةةن مةةي

ملرات ال تر والباالة .
-2

التنسيل مةع اللةررات الربةرى بهةن

م رفةة احتياجةاته مةي ال مةال المهةرة

لاسةةنوات التانمةةة وتةةنريب مةةنن مةةي اللةةباب ماةةى هةةذق المهةةي بهةةن

إيجةةان

فرص ممل .
-3

الت اوي مع الجم يات الخيرية ومرارز اليننول األرنن الهالم

وتموياها

بينانيل ائتماي لتيبح ماسسات وسياة وذلو لم رفتها بال ئات المستهنفة
ف المناتة .
-4

التنسيل مع سةااة واني األرني بهةن
لاترول .

قبةول أرامة التخيةيص رمةمانات

-0

مةةن الموافتةةة ماةةى أي التةةرول المتنمةةة مةةي أهةةال المناتةةة عقامةةة ملةةروع
رأسماله فول  2555نينار أال ب ن ممل نراسة الجنوى لاملروع أو حمةور
االب الترل عحنى النورات التنريبية ف مجال غنارة الملاريع .

-6

التنسيل مع الهيئات التاومية بهن

إقامة برام تعهيل ف ب ل المهةي التة

قن تسامن ماى إقامة ملاريع منرة لانخل مثل تينيع السةل مي ورل المةوز
التينيع الغذائ
-1

البح

تربية النحل وغيرها .

مي جهات ذات قنرة ماسسية لتبن إقامةة ب ةل الملةاريع المتوسةاة

ب ن أجراء النراسات الةزمة لها بتمويل مي اليننول .
-0

تخيةةيص يةةو رةةل أسةةبوميي ماةةى األقةةل لوحةةنة اعقةةرال المتنتاةةة السةةتة
الاابات لاترول ف المناتة .

-9

مةةن ربةةا قةةرول اليةةننول بتةةرول الماسسةةات الحروميةةة االخةةرى مثةةل
اعقرال الزرام وذلةو فيمةا يخةص أفةران األسةرة فةة مةانع أي يرةوي األب
متترل مي اعقرال الزرام واالبي مي اليننول مثةا .

 -75الترريز ماى متاب ة الملاريع الممولة مي اليننول ف المناتة وتتني الةنم
ال ن لهةا مةي استلةارات وتةنريب ونورات رفةع ر ةاءة أليةحاب المهةي فةت
تاو الملاريع وتتني التمويل بهن

التاوير والتوسع .

 -77التنسةةيل مةةع يةةننول الم ونةةة الوانيةةة فيمةةا يخةةص متاتةة الم ونةةة بهةةةن
مسةةامنته فةة إقامةةة ملةةاريع تةةنر ماةةيه نخةةةا متبةةوالا بةةنل تاتةة الم ونةةة
اللهرية .

المالحه
( ملخص ألها النتائج والتوصيات )

خالصة مجموعات النقاش المركز أهم المشاريع المقترحة في اللواء
المشاريع المدرة للدخل
( المشاريع المنزلية)

المشاريع الصغيرة المقترحة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27

مكتبة وقرطاسية ،خدمات مطبعية
ملحمة .
محل تركيب زجاج
محل لبيع المجمدات
محل أحذية حيث ال يوجد أية محالت
صالون سيدات ومحل تأجير فساتين العرائس.
منجرة
محددة
محل تصليح أدوات كهربائية
تصليح أحذية
ستوديو تصوير
ستريو ،ومحل إكسسوارات.
محل أثاث
صيدلية.
معمل طوب
روضة أطفال.
مخبز نصف ألي
أدوات صحية.
نوفتية
محل لصنع وبيع الحلويات .
محمص بن ومكسرات.
مكتب اتصاالت وخدمات تجارية.
مكتب تسويق المنتجات الزراعية .
محل لبيع األلبان و األجبان.
ميكانيك سيارات والمعدات الزراعية.
تجليس ودهان السيارات.
مغسلة سيارات.

 -1خياطةةة ب بهةةدف تصةةليح المالبةةس ،وتفصةةيل بعةةي المالبةةس التةةي

المشاريع المتوسطة
 -1محطةةة وقةةود وخدمةةة سةةيارات حيةةث ال

يطلبهةةةا السةةةكان ،إضةةةافة إلةةةا خياطةةةة البةةةراد ،وأ طيةةةة األسةةةر

يوجد في منطقة األ وار الجنوبية سةو

والفرشات .

محطة واحدة قرب شركة البوتاس.

 -2مخةةةالالت ب تكثةةةر الخضةةةار فةةةي المنطقةةةة وبعةةةي المواسةةة يكةةةون
أسعارها منخفضة وهذا قد يساعد البعي في إقامة مشاريع صةغيرة

 -2معمةةةل بةةةالط  ،تفتقةةةر األ ةةةوار الجنوبيةةةة
لمعمل بالط إلنتاج جميع أنوا البالط.

لعمل المخالالت ولكن المشكلة تكمن في عملية التسةويق ،والتغليةف

 -3استراحة سياحية.

لهذ المنتجات الغذائية.

 -4مصنع لتجفيف الخضار أو تجميدها .

 -3بيع األدوات المنزلية ،والمالبس و يرها .
 -4صنع السالل والمفارش من أوراق الموز ،والموز منتشر بكثةرة فةي
المنطقة وحاليا ال يستفاد من أوراقه او مخلفاته.
 -5تربيةةةة األ نةةةا والةةةدواجن واألرانةةةب و يرهةةةا حيةةةث تتةةةوفر البيئةةةة
المناسبة والغذاء الالز .
 -6تصةةنيع مشةةتقات األلبةةان حيةةث يتكافةةل هةةذا المشةةرو مةةع المشةةرو
السابق.
 -7تربية النحل  ،حيث تكثر في المنطقة األزهار المالئمة لصةنع العسةل
.
 -8زراعة حديقة منزلية ،باألعشاب الطبية و يرها.

