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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

محىىىىافم الماىىىىرق امكىىىىرم ن ومىىىىديراو مراكىىىىا امميىىىىر نور سىىىىا
الجمعياو البيرية في مناطق الدراسةن كما تقدم بالشكر الجايل إلى
أهىىىالي المنىىىاطق المىىىذكور الىىىذين سىىىاهموا فىىىي مجمو ىىىاو النقىىىا
المركا.

دراسة االحتياجات التدريبية واإلقراضية
محافظة المفرق  /لوائي البادية الشمالية الشرقية والغربية
ملخص تنفيذي :
 انطالقا من اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا بالمحافظات األقل حظاا،
و اسااتاما لجداااود ال اااندوة السااااب ة المسااتندل نلاااب نمماااان ال اااندوة ب همماااة
المشارمع ال غمرل في المساهمة بالحد من مشالتي الف ر والبطالة قام ال اندوة
بإجراء هذه الدراسة  ،لتفعمل انتشاار ال اندوة وو اوله للف اات المساتددفه فاي
مواقعدااا  ،وقااد تاام ازتمااار يملااة األمماار داااي  ،السااعمدمة  ،الباااع  ،رو ااة
ا ممرل بسمة  ،اليعتر  ،الدفمانة لتنفمذ هذه الدراسة .
 تددف الدراسة نلب تحدمد السبل الاليمة لتنممة المناطة األقل حظاا فاي محافظاة
المفاارة ورفااع ننتاجمااة هااذه المناااطة  ،ماان زااالل تحدمااد احتماجااات هااالي لااواء
البادمة الشمالمة الشرقمة والغربمة من التدرمب والت هال وتحدماد الفارل المتاحاة
إلقامة مشارمع والتعرف علب اآللمات الم ترحة مان قبال هاالي البادماة الشامالمة
لتسدمل نجراءات اإلقراض .
 ت ع محافظة المفرة في الشمالي الشرقي للمملاة وتبلغ مساحتدا ()66222اام6
ما معادل  %62من السماحة الالمة للمملاة  ،ومبلغ عدد سااندا لعاام 6006
حااوالي  662622نساامة مااا نساابته  % 6.2ماان ساااان المملاااة وهااي ذات
مناااح حااار وجاااف اامفا وبااارد شااتاء ،وت اام محافظااة المفاارة ربعااة لومااة
وعشاارل ق اامه تتااوي علااب  82بلدمااة ل لااواء ق اابة المفاارة  ،ولااواء البادمااة
الشمالمة الشرقمة  ،ولواء البادمة الشمالمة الغربمة  ،ولواء الرومشد .
 بلغ معدل نمو قطا ال ناعة والتجارل والزدمات في محافظة المفرة %6..6
و  %2.22و  %2.6علاااب التاااوالي  ،وت ااادر مسااااحات األرا اااي ال اااالحة
لليراعااة حااوالي  8.2ملمااون دوناام مااا نساابته  %2.6ماان مساااحة المحافظااة
ومسااتغل مندااا فعلمااا  %28.6ماان المساااحة ال ااالحة لليراعااة فااي المحافظااة
وموجد في المحافظاة  628ب ار مااء ارتاواي  ،وموجاد فمداا حاوالي  22.الاف
ر س من ال ان والماعي والب ر  ،و اثر من  26.7ملمون طمار دجاام مويعاة
علااب  22.ميرعااة .وتعتباار المحافظااة الم اادر الر مسااي للغاااي الطبمعااي فااي
المملاااة امااا ومتااوفر فمدااا عاادد ابماار ماان األماااان األثرمااة همدااا الفاادمن (مدمنااة
المفرة) ومدمنة م الجمال الرومانمة .
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 معمل هالي لواء البادمة الشمالمة في الوظا ف الحاوممة والعسارمة وفي تربماة
المواشي وقلمل مندم معمل في الميار المجاورل حمث مف ل حاب الميار
العمالة الوافدل  ،ومتوفر فمدا جممع الزدمات األساسمة وبعض المشاارمع الابمارل
مثل م نع السمرف  ،والع مر  ،والامبالت  ،وم نع شراة دواجان حماوده ،
وم نع رب البنادوره وفمداا عادد مان المتسساات الحاومماة واألهلماة  ،ومتاوفر
فمدا ام ا ال وى العاملة  ،واألرا ي الشاسعة والمماه الجوفمة  ،وميار لاباار
المسااتثمرمن ومعاااني هاال المنط ااة ماان البطالااة الف اار  ،امااا ومعاااني العدمااد ماان
ساان البادمة من مشالة عدم توفر وثا ة تثبت مواطنتدم  ،فدنااك نسابة تتجااوي
 %80من ساان البادمة محملون مة وثا ة (جواي سفر ردني  ،دفتر عا لة ،
موجد ما مثبت شز امتدم و جنسامتدم
بطاقة حوال مدنمة  ،شدادل ممالد)
 ...الخ .
 الحلوووا المرترحووة لتنميووة لووواة الباديووة  :تاماان فااي نقامااة المشااارمع ال ااغمرل
وا عتماد علب الذات  ،وقمام المتسسات التنمومة والتدرمبمة والتعلمممة بالتوعماة
ب هممة العمل الحار ودوره فاي الحاد مان البطالاة والف ار  ،وع اد بارام تدرمبماة
وت هلمااة  ،وتااوفمر التموماال الممساار إلقامااة المشااارمع ،وننشاااء متسسااة لتسااومة
منتجات المشروعات ال غمرل  ،ن افة نلاب تادزل الحاوماة لو اع حال سارمع
لمشالة الوثا ة .
 المشاريع المنزلية المرترحة لتنمية البادية الشومالية  :زماطاة ،تغلماف حباوب،
تربمااة دنااام ودواجاان و ب ااار ،يهااار ونباتااات يمنااة ،البسااط والتطرمااي  ،بمااع
مالبس في المنيل  ،الت انمع الغاذا ي ( لباان ،جباان ،تغلماف ،حبوب،مربماات،
مزال ت  ،زبر ال ام(شراك ودمرها) ،الحدا ة المنيلمة واألعشااب الطبماة ،
بموت بالستمامة .
 المشوواريع اليووغيرم المرترحووة لتنميووة الباديووة الشوومالية  :مطاااعم واسااتراحات،
محاال بمااع األلبااان ،محاال ز ااراوات،ت جمر زشااب وجاااات ،تا جمر مسااتليمات
األفاارا  ،ادربااا ي ساامارات ،محااددل ،منجاارل ،مااواد بناااء وادرباااء وتمدماادات
ااحمة  ،سااوبر مارااات شااامل ،ااالون حالقااة رجااالي ،جاروشااة بالسااتمك،
ملحمة ومجمدات ،ب ا ت ،مزباي علاب الشاار الر مساي ،واالاة دااي ،م ابغة
درا الاااامن  ،زاااادمات مطبعمااااة اسااااتودموهات ت ااااومر ،ت اااانمع المزلفااااات
اليراعمااة ،جاروشااة عااالف ،اامدلمة ،مشااغل زماطااة ،ناااد رما ااي ،ااالة
فرا  ،محل لمنموم ،محطة دسمل سمارات  ،مراي ث افي ،مشارو تعب اة ممااه
حمة ،معمل طوب ،محمل ،مدلمة يراعمة مشتل ز ار ،رو اة طفاال ،
ماتبة ،محل ننترنت ،بناشر ودمار يمت،مطحنة حبوب .
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 المشاريع المتوسطة المرترحوة لتنميوة الباديوة الشومالية  :م انع باالط ورزاام
طوب ،ميار ز ار ،محطة محروقات ،م ل حجر سود ،ت انمع المزلفاات
اليراعمااة علااب مسااتوى ابماار ،تسااممن زراف،ماايار دواجاان باامض ولحااوم،
محطة بمع محروقات ،مراي تعلمم سواقه ،مع رل يمتون .
 البووراما التدريبيووة والته ليووت المرترحووة لتنميووة الباديووة الشوومالية :تاادرمب علااب
مدن مدومة مزتلفة مثل ل ت نمع دذا ي  ،تادرمب علاب حماااة البساط الت لمدماة،
مماانمك السامارات والادربااء ،نجارل،حدادل،تادرمب علاب امفماة ندارل المشاارمع
ال غمرل والتوعمة ب هممتدا دورات امبموتر وطباعة .
 اقتراح أ والي الباديوة الشومالية لوص اليوندوق تطووير االيوات االقراضوية بموا
يناسب مناطرهم و لص النحو التالي :
 .تطاااومر ويماااادل ااامانات ال اااندوة المعتمااادل ودراساااة نماانماااة قباااول
مانات الجدمدل .
ب .نعادل النظر بنسبة المرابحة التي مت ا اها ال ندوة حمث ندا مرتفعة.
م .بناء وتنفمذ مشاارمع مان قبال المتسساات التنموماة وتشاغمل العااطلمن عان
العمل فمدا .
د .نعطاء فترل سما لغامة سنة .
هـ .تزفمض قممة ال سط الشدر .
و .ت لماال الااروتمن وتز اامل ماتااب فااي البادمااة الشاامالمة لبعااد المسااافة عاان
المفرة .
ي .ن ماااون السااداد علااب شااال قساااط دماار متساااومة ال ممااة تبعااا للمواساام
والمشرو .
 .ت دمم قروض ن دمة مباشرل للمواطنمن بدون نح ار عروض األسعار .
ك .تمومل بعض المشارمع المجدمة في المنط ة مثل قطا اآللماات (تناك ن ال
المماه) .
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دراسة االحتياجات التدريبية واالقراضية
محافظة المفرق  /لوائي البادية الشمالية الشرقية
والغربية
الباب األوا  :أ داف ومبررات الدراسة :
تمهيد :
انطالقا من اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا بالمحافظات األقل
حظا ،واستاما لجدود ال ندوة الساب ة وعطفا علب يمارات ندوة
التنممة والتشغمل والتي جاءت استنادا نلب نممان ال ندوة ب هممة المشارمع
ال غمرل والتدرمب للمساهمة في الحد من مشالتي الف ر والبطالة قام
ال ندوة بإجراء دراسة لتحدمد احتماجات هالي محافظة المفرة من
المشارمع والتدرمب  ،لتفعمل انتشار ال ندوة وو وله للف ات المستددفة
في مواقعدا  ،وقد تم ازتمار يملة ا ممر داي  ،السعمدمة  ،الباع ،
رو ة بسمة  ،اليعتر  ،والدفمانة لتنفمذ هذه الدارسة .
أ-

أ داف الدراسة -:
 .1الهدف الرئيسي :
تددف الدراسة نلب تحدمد السبل الاليمة لتنممة المناطة األقل حظا
في محافظة المفرة  ،ورفع ننتاجمة هالي هذه المناطة .
 .2أ داف الدراسة الفر ية :
 تحدمد احتماجات هالي لواء البادمة الشمالمة الشرقمة والبادمةالشمالمة الغربمة من التدرمب والت همل المبني علب احتماجات
سوة المنط ة .
ب -تحدمد احتماجات هالي المنط ة من التدرمب والت همل إلقامة
غمرل و مدرل للدزل وقادرل علب النجا
مشارمع
وا ستمرار .
م -تحدمد الفرة المتاحة إلقامة مشارمع ننتاجمة في المنط ة .
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د -معرفة اآللمات الاليمة لإلقراض والم ترحة من قبل هالي
لواء البادمة الشمالمة الشرقمة والبادمة الشمالمة الغربمة وذلك
لزدمة بنا دم .
ب -مبررات الدراسة -:
 اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني بالمحافظات األقل حظا واألشدتعر ا للف ر والبطالة .
ب -استامال جدود ال ندوة الساب ة سواء علب عمد اإلقراض و
التدرمب والت همل .
م -تح مة األهداف المعلنة ساب ا .
ج -منهجية الدراسة -:
 يمارات ندوة التنممة والتشغمل لمحافظة المفرة واجتماعه
بعطوفة المحافظ و عدد من المستولمن بالمحافظة لتسدمل مدمة
ال ندوة في لواء البادمة الشمالمة .
 بناء علب ا جتماعات المشار نلمدا نفا تبمن لنا ن ف ل طرم ة
لتح مة األهداف المرجول من الدراسة هو اعتماد سلوب
مجموعات الن اش المراي.
 الح ول علب جممع الدراسات واألبحاث التي سبة نجراتها
لمجتمع الدراسة .
 الح ول علب معلومات عن المالمح الر مسة لمجتمع الدراسة .
د -آلية تنفيذ الدراسة -:
تم تنفمذ الدراسة اعتمادا علب عمل مجموعات ن اش مراي  ،بحمث تم
اتبا الزطوات التالمة ل -
 التنسمة مع ال مادات المحلمة في لواء البادمة الشمالمة الشرقمة
والبادمة الشمالمة الغربمة  ،وتم اشتراك ابر عدد ممان من
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هالي المناطة المستددفة مع مراعال التويمع المتاافئ للجنس ،
وتحدمد الماان واليمان المناسبمن .

 ا لت اء بالمشارامن حمث تم مناقشة ما ملي ل-
 .8نعطاء فارل عامة وموجيل عن هممة المشارمع ال غمرل في
توفمر فرل عمل ودزل مناسب لل ا ممن علمدا .
 .6نعطاء فارل عامة وموجيل عن هممة المشارمع ال غمرل في
توفمر فرل عمل ودزل مناسب لل ا ممن علمدا .
 2نعطاء فارل موجيل عن التدرمب والت همل و هممته في
استمرارمة المشارمع ونجاحدا .
 .6استزدام سلوب الع ف الذهني للمشارامن لتحدمد هم
المشاال التي معاني مندا هالي المنط ة .
 .7مناقشة المشاال المستزل ة وتحدمد همدا .
 .2استزدام سلوب الع ف الذهني للمشارامن لتحدمد الحلول
المناسبة للمشاال التي معاني مندا هالي المنط ة .
 .2مناقشة الحلول المشتراة المستزل ة وتحدمد همدا .
 .2عرض فاار مشارمع رمادمة ممانة التنفمذ في المنط ة .
 ..عرض برام تدرمبمة وت هملمة مماندا رفع سومة العاطلمن
عن العمل وناسابدم مدارل التعامل مع المشروعات ال غمرل
و ل المدارل في مدن لم متم اإلعداد لدا ساب ا .
 .80استميام راء المشارامن حول ا قتراض واآللمات
المناسبة وال مانات الممان ت دممدا .
 تحلمل نتا
ال ندوة.

مجموعات الن اش المراي  ،وت دمم التو مات إلدارل
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الباب الثاني  :محافظة المفرق  :حرائق وأرقام*
أوال  :الموقع والمساحة والمناخ :
ت ع محافظة المفرة في الشمال الشرقـــي للمملاـــــة  ،وتبلـــــــــغ
ما معادل  %62من المساحة الالمة للمملاة ،
مساحتدا ( )62222ام6
وقد ااتسبت هممة استراتمجمة نتمجة لدذا الموقع حمث تربط المملاة مع
الجمدورمة العراقمة من زالل مراي حدود الارامة ومع سورما من زالل
مراي حدود جابر .
مسود محافظة المفرة المناح الحار والجاف مفا والبارد شتاء ز و ا
في منط ة البادمة التي تشال مساحتدا الجيء األابر من مساحة المحافظة ،
ما الجيء اآلزر وهي المنط ة الغربمة فتعتبر اثر تساقطا لألمطار وتتممي
باعتدال منازدا مفا وتنتشر بدا األرا ي الميروعة باألشجار المثمرل
والحرجمة .
ثانيا  :السكان :
بلغ عدد الساان في محافظة المفرة لعام  6006حوالي  662622نسمة
ما نسبته  %6.2من ساان المملاة  ،متويعون علب اثر  820تجمعا
ساانما ومعتبر معدل اليمادل الساانمة في المحافظة من علب المعد ت في
المملاة .
ثالثا  :الترسيمات اإلدارية :
ت م محافظة المفرة ربعة لومة وعشرل ق مه تتوي
بلدمة،وهيل
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لواء ق بة المفرة .
لواء البادمة الشمالمة الشرقمة .
لواء البادمة الشمالمة الغربمة .
لواء الرومشد .

رابعا  :الرطا ات االقتيادية :
 .1قطاع التجارم:
جدول رقم ()8
نعداد المنشآت والعاملمن فمدا ومعدل النمو حسب النشاط التجار
نعداد المنشآت

عداد العاملمن

النشاط

8027

8222

بمع وقود السمارات بالتجي ة

67

22

ب ا ت وسوبر مارات

226

722

الزردوات والمراما ومواد اإلنشاء

887

606

مالبس و حذمة

872

202

8282

6.26

ب الة دمر متز

ة

المجمو

معدل نمو ال طا

%2.22

 .2قطاع الخدمات:
جدول رقم ()6
نعداد المنشآت والعاملمن فمدا ومعدل النمو حسب النشاط الزدمي
النشاط
المطاعم والم اهي والبوفمدات
مانة السمارات

نعداد المنشآت

عداد العاملمن

8.2

222

268

762
8

معدل نمو ال طا

نشاطات زدمات تجارمة زرى
الونات حالقة و التجممل
المجمو

22

22

822

828

280

8600

%2.6

 .3قطاع الينا ة:
جدول رقم ()2
نعداد المنشآت والعاملمن فمدا ومعدل النمو حسب النشاط ال ناعي
نعداد المنشآت

عداد العاملمن

النشاط
المزابي والحلومات

26

666

الم الع والمحاجر

7

.6

ت نمع مواد اسمنتمه وجبسمة

20

826

6

66

.6

822

672

282

نع الحدمد وال لب ال اعدممن
ت نمع منتجات حدمدمة للبناء
المجمو

معدل نمو ال طا

%6..6

 .4الزرا ة والثروم الحيوانية :
ت در مساحات األرا ي ال الحة لليراعة حوالي  8.2ملمون دونم ما نسبته
 %2.6من مساحة المحافظة  ،ن ن المساحات المستغلة فعلما ت در بحوالي
ما معادل  %28.6من المساحة ال الحة لليراعة في
 220لف دونم
المحافظة  ،ونظرا ل لة معد ت س وط األمطار في معظم المحافظة حمث ت ل
عن 600ملم  ،فإن اليراعة في المحافظة تعتمد بشال ابمر علب الر عن
طرمة اآلبار ا رتوايمة حمث موجد في المحافظة  628ب را .
9

تبلغ المساحة الميروعة بالز راوات ال مفمة المرومة حوالي  20لف دونم
 ،اما المساحة الميروعة بالحبوب الشتومة فتبلغ حوالي  670لف دونم  ،فمما
بلغت المساحة الميروعة باألشجار المثمرل  880لف دونم .
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موجد في محافظة المفرة حوالي  220لف ر س من ال ان وما م ارب 26
لف ر س من الماعي ،وبذلك مشاالن حوالي  %2.و  %82من نجمالي عداد
ال ان والماعي في المملاة  ،وتبلغ عداد األب ار في المحافظة حوالي 2287
ر س و ما نسبته  %82من نجمالي نعداد األب ار في المملاة  ،وبلغ عدد ميار
الدواجن الالحم  622ميرعة تحتو علب اثر من  207ملمون طمر  ،فمما بلغ
عدد من ميار الدواجن البماض  26ميرعة سعتدا اإلجمالمة  8.02ملمون طمر.
 .5الثروات الطبيعية :
تعتبر محافظة المفرة الم در الر مسي للغاي الطبمعي في المملاة حمث تم
حفر  27ب را بالفة حوالي ملمون دمنار للب ر وبطاقة ننتاجمة ت ل نلب  20ملمون
قدم 2مومما اما وموجد عدد ابمر من الم الع والمحاجر في المحافظة في منط ة
حمان ومنط ة الرومشد حمث معتبر حجر حمان من اثر نوا الحجارل المنتشرل
في المملاة لرزل سعاره  ،وموجد زام اإلسمنت باممات جمدل في منط ة تل
رما ومتم استغالل هذا الزام من قبل شراات اإلسمنت األردنمة .
 .6السياحـــة :
متوفر في المحافظة عدد ابمر من األماان األثرمة همدا الفدمن (مدمنة المفرة)
التي اانت تسمب(تانتما) في الع ر الدمالني قبل الممالد ومدمنة م الجمال
الرومانمة والتي تعتبر مدمنة متااملة مبمنة من البايلت باإل افة نلب رحاب التي
تحتو علب اثر من ثمانمة انا س والتي تم ااتشاف انمسة بدا متزرا حمث
اعتبرها علما اآلثار قدم انمسة في العالم .
باإل افة لما سبة فإن محافظة المفرة تيزر بالمواقع األثرمة ومندا ام السرب
برقع ،الدفمانة ،و بحا و ماان و زرى .

* اخذت بيانات هذا الباب من دراسة اجراها مركز تعزيز االنتاجية " إرادة " لمحافظة المفرق ،ومن
قاعدة بيانات وحدة التنمية في مركز المحافظة

الباب الثالث  :نتائا الدراسة وتويياتها :
تم ت سمم النتا التي تم التو ل نلمدا من زالل مجموعات الن اش المراي
والمعلومات الزا ة بالمناطة والتو مات والمات اإلقراض الم ترحة علب ساس
ال منط ة علب حدل وذلك لوجود ز و مات لال منط ة من حمث البعد عن
المفرة والنشاطات ا قت ادمة الر مسمة وطبمعة عمل هل هذه المناطة  ...الخ .

أوال :لواة البادية الشمالية الغربية:
أ-

بلدم الز تري :
ت ع بلدل اليعتر شرة مدمنة المفرة علب الطرمة الر مسي المتد نلب
ال فاو حمث تبعد عن المفرة 80ام  ،ومبلغ عدد سااندا  80000نسمة ،معمل
ساان بلدل اليعتر في الوظا ف الحاوممة وفي اليراعة وتربمة األدنام وعدد
قلمل مندم معمل في ال وات المسلحة ،ومتوفر في البلدل الزدمات األساسمة من
ادرباء وماء وطرة ومراي حي ولب واذلك مدرسة ساسمة وثانومة للذاور
واإلناث  ،وتمتاي البلدل بتوفر مساحات واسعة من األرا ي ال الحة لليارعة
والرعي واستزرام المماه الجوفمه .

 .2المشاريع الموجودم في المنطرة :
موجد في منط ة اليعتر م نع السمرف  ،الع مر  ،الامبالت ،م نع شراة
دواجن حمودل ،م نع رب البندورل .
 .3المؤسسات الحكومية واال لية الموجودم في المنطرة :
مدرسة للذاور ومدرسة لإلناث .

مراي حي .

ماتب برمد .

بلدمة .

مراي األممرل بسمة للتنممة .
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جمعمة زمرمة .

 .4المشاكا التي يعاني منها أ ا المنطرة :
أ -البطالة -:
مرى هالي بلدل اليعتر ن سباب تفاقم مشالة البطالة في بلدتدم لألسباب
التالمة ل-
 ن الوظا ف في ال طا الحاومي واألهلي تذهب للمتعلممن وحملة
الشدادات الجامعمة  ،في حمن ن هنالك عداد ابمرل من المواطنمن
محملون متهالت جامعمة .
 انزفاض قممة الرواتب التي تدفعدا المتسسات الزا ة األمر الذ متد
نلب عيوف الشباب عن العمل.
 عدم توفر مشارمع ابمرل في المنط ة لتشغمل العاطلمن عن العمل
واستمعاب حجم البطالة .
 محدودمة الوظا ف في ال طاعمن العام والزال .
 عدم ال درل علب ننشاء مشارمع غمرل مدرل للدزل لزوفدم من فشل
المشارمع  ،وتحمل زسا ر مالمة و عباء ن افمة وتحولدا نلب دمون تث ل
ااهلدم .
 عدم توفر الموارد المالمة و م ادر تمومل لفتح مشارمع ننتاجمة مدرل
للدزل مشغلة للعمالة .
 افت ار هالي البلدل للمدارات األساسمة المطلوبة للوظا ف و لبدء مشارمع
زا ة بدم  ،وعدم توفر التدرمب الاليم والاافي لذلك .
ب -البطالة -:
معيى انتشار الف ر في بلدل اليعتر لألسباب التالمة ل-
 ارتفا معد ت البطالة  ،لألسباب الساب ة .
 تدني األجور والرواتب التي تدفعدا الشراات والمتسسات الزا ة وعدم
تناسبدا مع دالء المعمشة .
 ارتفا معدل اإلعالة .
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 ارتفا تاالمف المعمشة .
 .5الحلوا المرترحة من قبا أ الي المنطرة :
 تدرمب العاطلمن عن العمل علب مدن وحرف مطلوبة وممان العمل بدا
في ال طا العام و الزال و ا عتماد علب الذات وبدء مشارمع ننتاجمة
مدرل للدزل .
 ت دمم التمومل الممسر الاليم بالطرم ة اإلسالممة و بدون فوا د إلقامة
مشارمع تزدم هل المنط ة وتدر علمدم دزال مناسبا .
 نقامة مشارمع ابمرل تشغل بناء المنط ة  ،مثل المدن ال ناعمة .
 تسدمل نجراءات منح ال روض وعدم اقت ار مانات ال روض في
ال ندوة علب ما هي علمه وندرام مانات جدمدل تناسب الف راء .
 .6آليات اإلقراض المرترحة:
مرى هالي بلدل اليعتر نن نحجام األهالي عن ا قتراض معود ل عوبة توفمر
ال مانات  ،وم ترحوا ن متم قبول ال مانات التالمة حمث ندا ممانة التوفمر ل-
افالة مت اعد ال مان اجتماعي .

افالة رهن السمارات .

رهن المشرو .

 .7المشاريع المرترحة من قبا أ ا المنطرة :
أ -المشاريع اليغيرم :
مدلمة  ،ماتبة ،الون سمدات ،ملحمة ،محل لبان(لتوفر نعداد ابمرل من
المواشي في المنط ة)  ،منجرل  ،ح انة طفال ،محل حلومات،محل مالبس،
مزمطة ،درا المن .
ب -المشاريع المنزلية :
ت نمع دذاء ( لبان ومزال ت) حاسوب شز ي،حمااة بسط(،مع توفمر
التدرمب الاليم علب حمااة البسط التراثمة والت لمدمة،وتوفمر متسسة لتسومة مثل
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هذه المنتجات دازلما وزارجما ،علما ن مدزالت ننتام مثل هذه السلعة متوفرل في
المنط ة) ،تربمة الدواجن والماشمة ،يراعة ح لمة ،حدم ة منيلمة ،تطرمي،الرسم
علب المراما واليجام .
ج -المشاريع المتوسطة :
مشغل زماطة ،مراي ث افي (م دم دورات تدرمبمة ودروس ت ومة لطالب
وطالبات التوجمدي وزدمة ا نترنت)،مغسلة سمارات،م نع مربمات
ومزال ت،م نع حلومات .
ب .بلدم البا ا :
لل فاو

ت ع بلدل الباع شرة مدمنة المفرة علب الطرمة الر مسي المتد
حمث تبعد عن المفرة 86ام  ،ومبلغ عدد سااندا 2000نسمة .
معمل ساان بلدل الباع في المدن التالمةل موظفو حاومة وميارعمن ومربي
مواشي وفي ال وات المسلحة  ،ومتوفر في البلدل الزدمات األساسمة من ادرباء
وماء وطرة ومراي حي ولي واذلك مدرسة ساسمة وثانومة للذاور واإلناث .
ومتوفر فمدا مساحات واسعة من األرا ي ال الحة لليراعة والرعي واستزرام
المماه الجوفمة  ،وبعض المواقع األثرمة ن ندا دمر مفعلة .
 .1المشاريع الموجودم في المنطرة :
موجد قرمبا من المنط ة م نع رب البندورل .







 .2المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم في المنطرة :
مدرسة للذاور واإلناث .
مراي مومة .
ماتب برمد .
بلدمة .
مراي األممرل بسمة .
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جمعمة زمرمة .
ناد رما ي .
جامعة آل البمت (قرمبا من المنط ة) .

 .3المشاكا التي يعاني منها أ ا المنطرة :
أ – البطالة :
مرى هالي بلدل الباع ن سباب تفاقم مشالة البطالة في بلدتدم تعود لألسباب
التالمة ل-
 محدودمة الوظا ف في ال طا الحاومي وال وات المسلحة .
 عدم وجود تدرمب مدني .
 عدم توفر ر سمال إلقامة مشارمع ننتاجمة مدرل للدزل .
 عدم الزبرل والتدرمب إلدارل المشارمع ال غمرل.
 عدم وجود مشارمع ابمرل في المنط ة تستوعب العاطلمن
عن العمل .
ب – الفرر :
تدني الرواتب التي مدفعدا ال طا الزال .

تعدد اليوجات وابر حجم األسرل .

البطالة .

 .4الحلوا المرترحة من أ الي المنطرة :
 تدرمب العاطلمن عن العمل علب مدن وحرف مطلوبة .
 ت دمم التمومل الممسر الاليم بالطرم ة اإلسالممة إلقامة مشارمع
تزدم هل المنط ة وتدر علمدم دزال مناسبا .
 نقامة مشارمع ابمرل تشغل بناء المنط ة  ،مثل المدن ال ناعمة
.
 .5آليات اإلقراض المرترحة :
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مرى هالي بلدل الباع ن علب ال ندوة ما ملي ل-
 قبول رهن بمت الم ترض و الافمل  ،حمث ن مثل هذا
ال مان ممان التوفمر .
 قبول افالة العسارممن  ،نظرا لوجود عدد ابمر من هالي
المنط ة في ال وات المسلحة األردنمة .
 قبول افالة المت اعدمن /وال مان /ودمرها .
 تمومل مشارمع السمارات والن ل  ،حمث ممان استزدام هذه
السمارات ام در لتولمد الدزل من زالل استغاللدا في ن ل
المماه (تناات المماه) ولن ل المواشي واستزداماتدا اليراعمة .
 .6المشاريع المرترحة من قبا أ ا المنطرة :
أ -المشاريع اليغيرم :
الون حالقة ،الون تجممل  ،مدلمة لعدم توفر مة مدلمة في
المنط ة نوفتمه  ،مراي ث افي ( قادر علب نعطاء دورات ت ومه
لمزتلف مواد التوجمدي الدراسمة  ،وتيومد الطالب بإماانمة استزدام
اإلنترنت ودورات حاسوب) منجرل،مشغل مماانمك سمارات .
ب -المشاريع المنزلية :
بمع مالبس،تربمة دنام وطمور ،ماتبة منيلمة،يراعة
منيلمة ،الون سمدات،زماطة ،ت نمع لبان لتوفر المواشي في
المنط ة،ت نمع مزال ت ويمتون .
ج -المشاريع المتوسطة :
م نع لبان  ،م نع مالبس لزدمة المنط ة من حمث بنا دا
علب درار م نع المالبس في مدمنة الحسن ال ناعمة في
محافظة اربد ،جاروشة بالستمك ،ت نمع مزال ت .
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 .7االحتياجات التدريبية لمنطرة البا ا :
 التدرمب علب مدن تالقي طلبا عالما في المنط ة مثل ل عمال
النجارل والحدادل ،الحالقة،ت نمع األلبان ،الزماطة،التجممل،
مماانمك سمارات .
 محا رات التوعمة ب هممة العمل الحر ودوره في الحد من
مشالة الف ر والبطالة .
 التدرمب علب امفمة ندارل المشارمع ال غمرل ل مان النجا
وا ستمرار.

ثانياً :لواة البادية الشمالية الشرقية:
أ.

بلدم السعيدية :
ت ع بلدل السعمدل نلب الشرة من مدمنة المفرة وتبعد مسافة 2ام عن الزالدمة
نحدى اابر التجمعات الساانمة في المحافظة ،و تتبع بلدمة السعمدمة ندارما ل اء
م الجمال  ،ومبلغ عدد سااندا 8000نسمة .
معمل هل بلدل السعمدمة في ال وات المسلحة وتربمة المواشي وقلمل مندم معمل
في الميار المجاورل حمث مف ل حاب الميار العمالة الوافدل ،وتتوفر في
المنط ة الزدمات األساسمة ال رورمة من ادرباء وماء وهاتف وقوى عاملة ،
واألرا ي الشاسعة والمماه الجوفمة .

 :1المشاريع الموجودم في المنطرة :
موجد بال رب من المنط ة م نع رب البندورل  ،وميار لابار المستثمرمن
ن ندا تعتمد علب تشغمل العمالة الوافدل .
 :2المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم في المنطرة :
موجد في بلدمة السعمدمة المتسسات الحاوممة واألهلمة التالمةل-
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مدارس ساسمة للذاور واإلناث .
جمعمة تعاونمة .
بلدمة .
ماتب ل ندوة المعونة الوطنمة .
جمعمة زمرمة .

 :3المشاكا التي تعاني منها منطرة السعيدية :
مرى هالي السعمدمة ن هم مشاال بلدهم تامن في ما مليل-
أ – البطالة :
عدم توفر الزبرل في العمل لدى هالي المنط ة وعدم

توفر فرل العمل .
منافسة العمالة الوافدل وقبولدا ب جور يهمدل .

عدم وجود مشارمع ابمرل/متوسطة في المنط ة

لتشغمل العاطلمن عن العمل .
قلة برام التوعمة والحث علب العمل  ،حمث مرى

هل المنط ة ن من األهممة بماان العمل علب رفع الوعي لدى
هالي البلدل بشتب الطرة والوسا ل المتاحة .
عدم وجود متسسات نقرا مة في المنط ة إلقامة

المشارمع ومتابعتدا.
ب -الفرر :
عيى هالي السعمدمة هذه المشالة نلب األسباب التالمة ل-
 البطالة .
 ارتفا األسعار،ودالء المعمشة وقلة م ادر الدزل .
 قلة األجور التي تدفع للعمال في ال طا الزال .
 ابر حجم األسرل ( )2فراد .
 البعد عن الزدمات .

19



البعد عن متسسات التعلمم والتدرمب المدني .

ج -الوثائــــق :
معاني العدمد من ساان البادمة وبلدل السعمدمة من مشالة عدم توفر وثا ة
تثبت مواطنتدم  ،فدناك نسبة تتجاوي  %80من ساان البادمة محملون مة
وثا ة (جواي سفر ردني،دفتر عا لة،بطاقة حوال مدنمة،شدادل ممالد)
موجد ما مثبت شز متدم و جنسمتدم  ...الخ .
 :4الحلوا المرترحة من قبا أ الي المنطرة :
 نقامة المشارمع ال غمرل وا عتماد علب الذات ،عو ا عن
انتظار الوظمفة الحاوممة.
 قمام المتسسات التنمومة والتدرمبمة والتعلمممة بالتوعمة ب هممة
العمل الحر ودوره في الحد من البطالة والف ر .
 ع د برام تدرمبمة وت هملمة.
 توفمر التمومل الممسر إلقامة المشارمع بطرم ة المرابحة
اإلسالممة.
 ننشاء متسسة لتسومة منتجات المشروعات ال غمرل
والمنيلمة.
 تدزل الحاومة لو ع حل لمشالة الوثا ة .
 :5احتياجات أ الي السعيدية من المشاريع :
أ-المشاريع المنزلية :
زماطة  ،ت نمع مواد دذا مة  ،لبان واجبان،حمث متوفر في المنط ة عداد
ابمرل من المواشي  ،تغلمف حبوب ،تربمة دنام ودواجن،تربمة ب ار،حدا ة
منيلمة ،عشاب طبمة  ،يهار ونباتات يمنة ،البسط والتطرمي الت لمد
(بشروط وجود متسسة تسوة المنتجات) بمع مالبس في المنيل .
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ب -المشاريع اليغيرم :
مطعم واستراحة علب الطرمة الر مسي ،الون(مرتبط بدورل تجممل علب
مستوى عالي) محل بمع األلبان،محل ز راوات ،محل بناشر ،ت جمر
زشب وجاات ،ت جمر مستليمات األفرا  ،ادربا ي سمارات ،محددل،
منجرل (عدم وجود مدارات في هذا المجال) مواد بناء وادرباء وتمدمدات
حمة،سوبر مارات شامل ،الون حالقة رجالي ،جاروشة بالستمك،
حمث متوفر في المنط ة العدمد من الميار التي تستزدم البموت البالستمامة،
ملحمة مجمدات ودواجن.
ج -المشاريع المتوسطة :
م نع لبان مددف نلب تشجمع الثرول الحموانمة للمنط ة وتشغمل هالي
المنط ة  ،تعب ة مماه  ،م نع بالط و رزام وطوب ،ميار ز ار،
محطة محروقات ،م ل حجر سود.
 :6احتياجات السعيدية من التدريب والته يا :
التدرمب علب مدن مدومة مزتلفة .

التدرمب علب امفمة ادارل المشارمع ال غمرل والتوعمة ب هممتدا .

 :7آليات اإلقراض المرترحة من قبا أ الي السعيدية :
مانات ون افة

اقتر هالي السعمدمة نبعاد الجمود في
متمان المواطنمن من توفمرها ل-
 امبما ت واتفاقمة وا ستغناء عن الافمل  ،حمث ن هناك عوبة
في توفمر الافمل المناسب الذ ت بل به المتسسات اإلقرا مة
والبنوك ،وحمث ن دلب الموظفمن ملتيممن للبنوك لح ولدم
علب قروض مندا لليوام وشراء السمارات واألثاث ودمرها من
لوايم الحمال .
 رهن ع ار  ،حمث ممان استزدامه ا مان  ،وهنا تجدر اإلشارل
نلب ن هالي البلدل متوفر لدمدم معلومات اافمة عن ال مانات
الم بول لل ندوة  ،والم ود بدذا ا قترا هو قبول الع ار الذ
مسانه الم ترض و الافمل .
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مانات زرى

 رهن سمارات .
 توقمع شماات .
 ن ماون السداد علب شال قساط دمر متساومة ال ممة تبعا للمواسم
حمث ن اإلنتام اليراعي والحمواني موسمي بطبمعته .

ب :بلدم زملة األمير غازي :
ت ع بلدل يملة األممر داي علب بعد 27ام شرقي المفرة علب
الطرمة المتد نلب ال فاو وتتبع اليملة ندارما ل اء بحا
.
ومعمل هل بلدل يملة األممر داي في ال وات المسلحة وتربمة
المواشي وقلمل مندم معمل في الميار المجاورل حمث مف ل
حاب الميار العمالة الوافدل ،وتتوفر فمدا الزدمات األساسمة
ال رورمة من ادرباء وماء وهاتف وطرة ودمرها.
 :1المؤسسات الحكومية واأل لية الموجودم في المنطرة:
موجد في بلدمة السعمدمة المتسسات الحاوممة واألهلمة التالمة ل
 مدارس ساسمة للذاور واإلناث .
 جمعمة زمرمة .
:2المشاكا التي يعاني منها أ ا المنطرة:
معاني هالي يملة األممر داي من المشاال التالمة ل-
البطالة :
أ-
و سبابدا ما مليل-
عدم وجود اثافة ساانمة تشجع علب نقامة المشارمع ال غمرل

والمتوسطة .
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البعد عن مراي المحافظة والزدمات .

تدني األجور التي مدفعدا ال طا الزال في المنط ة.

ن ل في المدارات الفنمة الاليمة لبدء مشرو زال و

للح ول علب الوظمفة (التدرمب المدني) .
عدد توفمر التمومل الاليم إلقامة مشارمع ننتاجمة .

عدم وجود مشارمع ابمرل في المنط ة للعمل بدا من قبل هل

المنط ة وز و ا للسمدات .
اتسا المسافات بمن المناطة وال رى ،حمث تعتبر محافظة

المفرة ثاني اابر المحافظات مساحة بعد معان .
اتسا المسافات بمن المناطة وال رى ،حمث تعتبر محافظة

المفرة ثاني ابر محافظات المملاة بعد محافظة معان مساحة .
وجود الفة عالمة للو ول نلب العمل  ،األمر الذ متد نلب

عدم قبول بعض الفرل المتاحة (فرل العمل المتاحة في مدنمة الحسن
ال ناعمة  /الرمثا) .
ب -الفرر :
عيى هل المنط ة هذه المشالة األسباب التالمة ل-
وجود نسبة عالمة من البطالة في البلدل .

ارتفا معدل اإلعالة في األسر .

ارتفا األسعار ودالء المعمشة .

ج-الوثائـــق :
معاني العدمد من هالي بلدل يملة األممر داي من مشالة الوثا ة والتي سبة
ذارها في هم المشاال التي تعاني مندا السعمدمة وهي عدم توفر وثا ة تثبت
مواطنة نسبة من ساان المنط ة .
 :3الحلوا المرترحة من قبا سكان المنطرة :

23





مرى ساان المنط ة ن الحل لمشاالدم متلزل باألتي ل-
تدرمب وت همل العاطلمن عن العمل علب مدن وحرف مطلوبة .
نقامة مشارمع ننتاجمة تتناسب مع المنط ة .
تدزل الدولة لحل مشالة الوثا ة .
 :4المشاريع المرترحة من قبا أ ا المنطرة :
أ -المشاريع المنزلية :
الت نمع الغذا ي واأللبان (متوفر الحلمب في المنط ة) ،مربمات
،تربمة األدنام والطمور  ،تربمة األب ار ،زماطة،حمااة البسط
الت لمدمة(بشرط التدرمب علمدا) ،الحدا ة المنيلمة( ليراعة
األعشاب الطبمة ) ،تربمة النحل.
ب -المشاريع اليغيرم :
ب ا ت،مزبي علب الشار الر مسي ،ارام سمارات ،محددل،
منجرل ،واالة داي ،الون حالقة ،م بغة ودرا المن،
مطاعم ،محل لبمع األلبان ،استراحات سماحمة ،زدمات مطبعمة،
ستودمو ت ومر ،محالت مواد يراعمة ،ت نمع المزلفات
اليراعمة ،جاروشة بالستمك ،محل لبمع الدواجن ،جاروشة
عالف .
ج -المشاريع المتوسطة :
مشغل زماطة ،م نع لبان ،ت نمع المزلفات اليراعمة علب
مستوى ابمر ،تسممن زراف ،ميار دواجن بمض ولحوم.

 :5البراما التدريبية المرترحة من قبا أ ا المنطرة:
التدرمب علب المدن التالمة ل ت نمع دذا ي ،تدرمب علب حمااة

البسط الت لمدمة ،مماانمك السمارات والادرباء ،نجارل ،حدادل .
التدرمب علب ندارل المشارمع ال غمرل والمتوسطة .
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 :6آليات اإلقراض المرترحة من قبا أ الي المنطرة:
 ن افة مانات جدمدل مثل ل-افالة عسارممن لل روض الم دمة ألهل المنط ة .

حل مشالة المت اعدمن مع الت اعد بش ن تحومل الرواتب.

بحث مو و عدم الممانعة من تحومل الراتب مع البنوك.

قبول افا ت الع ارات والمساان .

ب -نعادل النظر بنسبة المرابحة التي مت ا اها ال ندوة حمث ندا مرتفعة .
م -تنفمذ مشارمع وتشغمل العاطلمن عن العمل فمدا .
د -نعطاء فترل سما لل رض لغامة سنة .
هـ -تزفمض قممة ال سط الشدر .
و -ت لمل الروتمن وتز مل ماتب في البادمة الشمالمة لبعد المسافة
عن المفرة .
ي-تفعمل دور نادمة ا تمان في( اليملة  ،بحا ،عمرل وعممرل ،م
ال طمن) لت دم ال روض نمابة عن ال ندوة.
 تمومل المشارمع عن طرمة المرابحة ا سالممة .ج -بلدم روضة بسمة:
ت ع بلدل رو ة بسمة نلب الشرة من مدمنة المفرة وعلب بعد
 86ام ومندا وتتبع ندارما ل اء م الجمال،ومبلغ عدد سااندا
حوالي ( )2000نسمة.
معمل ساان رو ة بسمة في اليراعة وتربمة المواشي وفي
ال وات المسلحة ومتوفر فمدا اافة الزدمات األساسمة من
ادرباء وماء وهاتف ومرااي و مومة وطفولة واذلك مدارس
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ساسمة للذاور واإلناث وموجد بدا اآلثار ال دممة ن
مستغلة سماحما حتب اآلن .

ندا دمر

 :1المشاريع اليغيرم الموجودم في المنطرة :
موجد في بلدل رو ة بسمة عدد من المشارمع ال غمرل وادلبدا
من ب ا ت ومحالت لبمع الدواجن ومحددل واحدل ومحالت بناء
ومزبي واحد .

 :2المؤسسات الحكومية واأل لية المتوفرم في المنطرة :
مراي مومة .

مدارس للذاور واإلناث .

ماتب برمد .

ناد رما ي .

مراي األممرل بسمة للتنممة .

جمعمة رو ة بسمة الزمرمة .

 :3المشاكا التي تعاني منها المنطرة :
تعاني رو ة بسمة من المشاال التالمة ل-
أ -البطالة  ،و سبابدا ما ملي -:
 عدم وجود فرل عمل مناسبة لتشغمل العاطلمن عن العمل
في البلدل.
 عدم وجود مشارمع ابمرل تستوعب العرض المتيامد من
ال وى العاطلة عن العمل .
 عدم وجود وظا ف حاوممة .
ب -الفرر  ،و سبابه ما ملي -:
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تدني قممة األجور والرواتب التي تدفع للعمال

وز و ا العمالة دمر الماهرل .
ابر حجم األسرل وارتفا نعدل اإلعالة .

ارتفا معدل البطالة في البلدل .

 :4الحلوا المرترحة من قبا أ الي المنطرة :
توفمر متسسات تدرمب وع د برام تدرمبمة علب مدن وحرف

مطلوبة .
تسدمل الح ول علب قروض إلقامة المشارمع اإلنتاجمة .

ات المطلوبة والردبة .
توجمه التعلمم حسب التز

توجه الحاومة إلقامة مشارمع ابمرل ومتوسطة في البلدل .

 :5المشاريع المرترحة من قبا أ الي البلدم :
أ .المشاريع المنزلية :
تربمة حالل ( دنام ،ب ار) ت نمع لبان و جبان ،حدا ة منيلمة،
ز راوات  ،و عشاب طبمة ،بموت بالستمك ،الون سمدات منيلي،
بمع مالبس في المنيل ،انتام زبي ال ام حمث ن علمه طلب عالي
في المحافظة .
ب .المشاريع اليغيرم :
درا المن  ،مدلمة ،مطاعم ،ناد رما ي ،ملحمة  ،ام الجمال،
الة فرا  ،محددل ،منجرل (،متوفرل في المنط ة ولاندا دمر اافمة)
محل لمنموم ،الون تجممل سمدات ،مزمطة ،مغسلة سمارات ،مراي
ث افي .
ج .المشاريع المتوسطة :
م نع لبان ،مع رل يمتون ،مشرو تعب ة مماه
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حمة .

 :6الدورات التدريبية المرترحة من قبا أ الي البلدم :
التدرمب علب المدن التالمة ل ادرباء سمارات ومماانمك،

حدادمن ونجارمن ،عمال بناء حجر ،نجارمن طوبار ،درا المن،
حالقمن ،عمل البسط الت لمدمة.
التدرمب علب ندارل المشارمع ال غمرل وازتمار فارل

المشرو .
دورات الامبموتر والطباعة .








 :7آليات اإلقراض المرترحة من قبا أ الي المنطرة :
 تطومر ويمادل مانات ال ندوة المعتمدل ودراسة نماانمة قبول ال ماناتالتالمة ل
رهن ع ار .
افالة المت اعدمن.
رواتب عمال المماومة  /الم طو .
افالة عدلمة .
افالة العسارممن .
ب -ت دمم قروض ن دمة مباشرل للمواطنمن بدون نح ار عروض سعار .
م -تمومل بعض المشارمع المجدمة في المنط ة مثل قطا اآللمات(تنك ن ل مماه).
د .بلدم الدفيانة :
ت ع بلدمة الدفمانة علب بعد 60ام شرقي مدمنة المفرة وهي نحدى بلدات
ق اء بحا  ،ومبلغ عدد سااندا حوالي 2000نسمة .
ومعمل ساان بلدمة الدفمانة في اليراعة وتربمة المواشي ومعمل جيء مندم
في ال وات المسلحة وفي الوظا ف الحاوممة  ،ومتوفر في البلدل زدمات
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المماه والادرباء والزدمات ال حمة واذلك موجد مدارس ساسمة
وثانومة،اما ومتوفر بدا في المنط ة األرا ي الممتدل والمماه الجوفمة
والثرول الحموانمة .
 :1المشاريع اليغيرم الموجودم في المنطرة :
ادلبدا مشارمع غمرل جدا  ،ومحالت بمع الدواجن ودمرها ،ودمرها .
 :2المؤسسات الحكومية واأل لية في المنطرة :
موجد في البلدل المتسسات الحاوممة التالمةل
 مراي حي ولي .
 مدارس ساسمة وثانومة للذاور واإلناث .
 بلدمة .
 مراي األممرل بسمة للتنممة/ال ندوة األردني الداشمي .
 جمعمة زمرمة .

 :3أ م المشاكا التي يعاني منها أبناة المنطرة :
تعاني بلدل الدفمانه من المشاال التالمة ل-
أ -البطالة  ،و سبابدا ما ملي ل-
عدم وجود فرل عمل مناسبة لتشغمل العاطلمن عن العمل

في البلدل .
عدم وجود مشارمع ابمرل تستوعب العرض المتيامد من

ال وى العاطلة عن العمل .
عدم وجود وظا ف حاوممة .

د -الفرر  ،و سبابدا ما ملي ل-
تدني قممة األجور والرواتب التي تدفع للعمال وز و ا

العمالة دمر الماهرل .
عدم تحدمد النسل  /األسر المعالة ابمرل.
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ارتفا معدل البطالة في البلدل .
دماب الوعي والتث مف ال حي وا جتماعي في البلدل .
 :4الحلوا المرترحة من سكان المنطرة :
 .8مرى ساان المنط ة ن الحل لمشاالدم هو نقامة مشارمع حاوممة
تشغل بناء المنط ة ب جور ورواتب مع ولة .
 .6ع د برام تدرمبمة وت هملمة وتوعمة في البلدل مع الترامي علب
دورات الحاسوب .
 :5المشاريع المرترحة من قبا أ الي البلدم :
أ -المشاريع المنزلية :
بمع مالبس  ،ت نمع لبان و جبان  ،ناعة مزال ت  ،تربمة دواجن و ب ار
و دنام  ،زماطة .
ب -المشاريع اليغيرم :
محددل ،مزبي ،معمل طوب ،محل بمع لألجبان واأللبان ،محل مواد بناء
وادرباء ،ملحمة ،محمل ،الون ،الة فرا  ،منتيه زال ،بموت
بالستمامة ،مدلمة يراعمة لعدم توفرها في المنط ة ،محل ز ار ،مشتل،
رو ة طفال ،ماتبمة ،مدلمة ،محل ننترنت ،محل دواجن ،بناشر ودمار
يمت .
ج -المشاريع المتوسطة :
ميار ز ار (استمالك قطعة رض مع ب ر)  ،مراي ث افي (دروس
ت ومة،دورات تدرمبمة) ،مطحنة حبوب ،جاروشة بالستمك  ،مع رل يمتون،
محطة بمع محروقات ،مراي تعلمم سواقة .
 :6االحتياجات التدريبية أل الي البلدم :
 دورات امبموتر للمتعلممن .
 التدرمب علب الزماطة .
 دورات في الحالقه .
 التدرمب علب ت نمع دذمة .
 دورات في ت فمف الشعر والتجممل .
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 دورات في ندارل المشارمع .
 :7آليات اإلقراض المرترحة من قبا أ الي البلدم :
 قبول رهن المشرو وشماات علب الم ترض و علب الافمل.
 قبول األرض المشتراة ا مان لل روض .
 نعطاء فترل السما بناءا علب طبمعة المشرو .
 ن تاون ال روض بدون فا دل /و علب طرم ة المرابحة اإلسالممة
توزما للحالل .

التوييات :
 نعداد برنام شامل للتوعمة ب هممة العمل الحر ودور المشارمع
ال غمرل والمدرل للدزل في الحد من مشالتي الف ر والبطالة وذلك
علب نطاة واسع في البادمة الشمالمة .
 ت همل الجادمن من بناء البادمة الشمالمة الرادبمن في نقامة مشارمع
زا ة بدم بحرف ومدن تتناسب مع طبمعة مشارمعدم .
 التنسمة مع نحدى المتسسات الوسمطة التي تعمل في مجال ت دمم
ال روض للمشارمع المدرل للدزل (المشارمع المنيلمة) لت دمم التمومل
الاليم ألهل المنط ة بما متناسب وال مانات التي مستطمع هل
ميمد عن  8000دمنار ردني للمشرو
المنط ة ت دممدا وبما
الواحد .
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نادمة ا تمان جدمدل بالتعاون مع مرااي األممرل
 ننشاء
بسمة/ال ندوة األردني الداشمي .
 تو ي الدراسة بتاثمف جدود ال ندوة في مجا ت التوعمة ب هممة
المشارمع ال غمرل والمشارمع المدرل للدزل ودورها في الحد من
مشالتي الف ر والبطالة .
 تدرمب الرادبمن ببدء مشارمع زا ة بدم و حاب المشارمع ال ا مة
ودورات امف تبد مشروعك؟ وامف تحسن مشروعك ؟ ل مان
نجاحدا واستمرارمتدا .
 الترامي علب الدورات التدرمبمة المرتبطة باحتماجات سوة العمل من
المدن والمشارمع اإلنتاجمة .
 التروم لزدمات ال ندوة التموملمة في محافظة المفرة /لوا ي
البادمة الشمالمة الشرقمة والغربمة  ،حمث ن هناك ممل من قبل
األهالي لبدء مشارمع غمرل جدمدل .
 نجراء دراسات جدوى اقت ادمة لبعض المشارمع المتوسطة الم ترحة
ودراسة نماانمة تموملدا التنسمة مع الدم ات التطوعمة في المنط ة
ستمعاب اابر عدد ممان من العمالة .
 تدرمب السمدات علب بعض المدن المدومة مثل ت نمع
ال ابون،البسط الت لمدمة ودمرها من المدن التي تالقي منتجاتدا
رواجا .
 البدء بتمومل المشارمع الفردمة التي ت دم ال مانات والوثا ة المطلوبة
الم بولة لدى ال ندوة من زالل وحدل اإلقراض المتن لة .
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