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 شكر وتقدير
 

 

يتقدم صندوق التنمية والتشغيل بالشكر والتقدير إلى  لىل  ىا مىاي   ى  

 إربىدإخراج يذه الدرامة إل  حيز الوجود ، ونخص بالذلر عطو ىة  اىا   

المىزار   تىىر  لىوا و امىاو المىااد  النابىا الىدلتور  ىىط   األلرم و

الجمايات الخيرية    اللوا  الت  تى   التنيىيع عىا ، ووربيس البلدية الشمال 

 .  طريقها 

لما نتقدم بالشكر الجزيل إلى  هيىال  المنىاطع المىذلور  الىذيا مىايموا 

     جموعات النقاش المرلز . 



                                                            

التدريبية  تدراسة االحتياجا

 االقراضيةو

/  المزار الشماليللواء 

   إربدمحافظة 
 

 -تمهيد:

 
تنفيد  زممدة مدن الميداةي  لمبداهللاة  الجاللة الملك عبدهللا  الااند    إنطالقاً من توجيهات
ف  كافة مناطق جيوب الفقة العيةين ف  المملكة ، والت  تعان  مدن ، الخهللامية والتنموية 

خددهللامات وخا ددة التعليميددة وال ددزية والبنيددة التزتيددة والميددا  ، ومددن  ددع  نقددف فدد  ال
 التمويل المتوفة للمياةي  االنتاجية الت  توفة فةف العمل للمواطنين.

 
توجهددات ال ددنهللاوق بالتعدداون والتنسدديق والتفاعددل مدد  الهللاةاسددة إنسددجاماً مدد  وتدديت  هدد   

ال دنهللاوق بهد   الهللاةاسدة التد  ، قدا   مؤسسات المجتم  المهللان  والمواطنين بيدكل مبايدة
تعندددم بمعةفدددة اسدددباب الفقدددة والبطالدددة ، ومزاولدددة و ددد  الزلدددول مدددن خدددالل هللاةاسدددة 

اإلقةا دددية ولتزسدددين الخدددهللامات  اإلزتياجدددات اإلقةا دددية والتهللاةيبيدددة نهدددال  المنطقدددة ،
، ف  زدين المقهللامة له  ، واليجاهللا الفةف اما  اليباب للعمل واالبهللااع واالنتاج  والتمويلية

مدة تميدهللا عدن ةبد  ي( ميدةوعاً بق18  ال دنهللاوق ميداةي  إنتاجيدة فد  اللدواا تتجداوم  اقا
 3112خددالل الفتددة  مددن  ( هللاوةات تهللاةيبيددة فيهددا 81واقددا  اكاددة مددن  مليددون هللايندداة ، 

 .ولتاةيخه 
 

 د  مجلدب بلدهللاا وازدهللا ويقد  يلواا المماة اليمال  ومةكدم  مهللايندة المدماة اليدمال  و
 الغةبيدة لمزافةدة اةبدهللا ،وتبعدهللا عدن لدواا ق دبة اةبدهللا زدوال فد  الجهدة الجنوبيدة  اللدواا
اللدواا مدن اليدمال لدواا ق دبة اةبدهللا ومدن اليدةق لدواا بند  عبيدهللا ومدن  كد  ويزدهللا (81 

ومدن الجنددوب مزافةددة عجلددون ولدواا الكددوة  ويقددهللاة عددهللاهللا سددكانها  الغدةب لددواا الكددوة 
 ز دااات ان، تيدية اإل (8  % إندا((6161%  كدوة( و 4866منها   نسمة (616111 

 المندداطق المددماة اليددمال وي د  لددواا ( .  16188مجمدوع انسددة فدد  اللددواا تقدداةب  
 : (3  ومةكم  المماة اليمال  المهللان والقةى التالية

. عنبه              6   . اةزابا  2  . هللاية يوس  3    . المماة اليمال     8
.  مهللا    1             . موبيا 7  . جزفيه          1              . زبكا4
. االبةاهيمية 83. سةاب         88  . المعتة 81  . زوفا المماة   9
 . الةزمة  82



                                                            

هد ا مدا زدهللاا الفقدة والبطالدة ،  مدن ميدكلت  التد  تعدان  المملكدة منداطق وتعتبدة مدن

ب نهللاوق التنمية والتيغيل ان يول  ه   المنطقدة اهميدة خا دة فد  بةامجده التد  تهدهللا  

، زيد( تد  تنفيد  هد   الهللاةاسدة لتزهللايدهللا االزتياجدات  هللا من ميدكلت  الفقدة والبطالدةإلم الز

التهللاةيبية واالقةا ية له ا اللواا، بههللا  تنفي  بعض المياةي  التد  تخدهللا  ابنداا المنطقدة 

بهددهللا  تددهللاةيبه  وةبطهدد  بسددوق  او،  وتيددغل اكبددة عددهللاهللا ممكددن مددن البددازاين عددن عمددل

 العمل . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .علم اإلنتة نت  3116هللاائة  انزوال المهللانية ، لسنة  موق  (8 

 .علم اإلنتةنت  موق  وماة  الهللااخلية ( 3 

 



                                                            

 الباب األول : أهداف ومبررات الدراسة
 
 
 مقدمـــــة : –أ 
 

 واإلقراضية : أهمية تحديد اإلحتياجات التدريبية

 
العن ة الةئيسد  والهيكلد  فد  قةا ية واإل يمال تزهللايهللا االزتياجات التهللاةيبية 

اإلقةا دية زي( تقو  عليه جمي  هللاعدائ  العمليدة ، التهللاةيب اإلقةاض و ناعة 
مجددال الميدداةي  ال ددغية  المددواةهللا البيددةية فدد  وتيددغيل ميددة نالتهللاةيبيددة وتو

، إن اا خلدددل بهددد ا الهيكدددل سددديطيو بجميددد  الجهدددوهللا التددد  تبددد لها والمتوسدددطة 
خهللامة الفئدات المسدتههللافة للزدهللا مدن  الةتقاا بمستوىمن اجل امؤسسات التمويل 

الفقة والبطالة عدن طةيدق تمويدل الميداةي  ال دغية  والمتوسدطة فد  مختلد  
 .القطاعات اإلقت اهللاية 

 
الد ين ييددمله  العداطلين عددن العمدل والفقددةاا مدن ال ددعب تزهللايدهللا انيددخاف و 

ل ا يمكن التهللاةيب واههللاا  التهللاةيب ومزتوى البةنامج وانسلوب ااإلقةاض و
 بدهللاون التزهللايدهللا الدهللاقيق والمو دوع  لالزتياجدات التمويل والتدهللاةيب ان يقهللا  به
 التهللاةيبية.اإلقةا ية و

 
فدد  انسدداب إلددم  اإلقةا ددية والتهللاةيبيددة وتةجدد  عمليددة تزهللايددهللا االزتياجددات  

اإلقدددةاض مدددن خدددالل  الفقدددة والبطالدددة  العمددل(الزاجددة إلدددم عدددالج ميددكالت 
وعلددم هدد ا ، ةى قددهللا ال يفيددهللا فيهددا التددهللاةيب التدهللاةيب زيدد( توجددهللا ميددكالت اخددو

التهللاةيبية هدو انهللاا  الةئيسدية التد  يمكدن و اإلقةا ية ي بو تزهللايهللا اإلزتياجات
مدن   دنهللاوق التنميدة والتيدغيلمن خاللهدا تزهللايدهللا مجداالت تطدوية وتنميدة اهللااا 

  .التهللاةيبية اإلقةا ية وخالل العملية 
 
 

 ريبية((: التدو اإلقراضية تعريف ))تحديد االحتياجات
 

فقدددة وبطالدددة تدددهللاةيب عندددهللاما يكدددون هنددداك لإلقدددةاض والزاجدددة التكدددون هنددداك 
نقف ف  المعةفة او المهداة  او تكدون هنداك اتجاهدات ميدة مالئمدة باإل افة ل



                                                            

لتيسديب ميداةي   دغية  ومتوسدطة ، وبيكل يعوق تزقيق المتطلبدات الزاليدة 
مجداالت عدهللا  التدوامن التهللاةيبيدة تزليدل اإلقةا دية واا إننا نق هللا اإلزتياجات 

  بطالة وفقدة ( الزال  و   الوالمستههللا   التنمية والتيغيل  العمل الزة(بين 
التهللاةيبيدة للمياةي  فد  القطاعدات اإلقت داهللاية المختلفدة ووالفةف ، من نازية 

 1المتازة من نازية اخةى 
 

 التدريب:اإلقراض ومساهمة ونتائج 
 

 يجب اخ هما ف  الزسبان وهما: عنهللا تزهللايهللا االزتياجات هناك بعهللاان هامان

المسداهمة  التدهللاةيب فد و تمويدل الميداةي  مهللاى ما يمكن ان يسه  بده (8
 للزهللا من الفقة والبطالة.

التددهللاةيب فدد  مقابددل اإلقددةاض ومددن خددالل  البطالددة( نتددائج زددل ميدداكل 3
  إنتةاة الوةيفة ف  القطاع العا  والخاف ..الخ( .الزلول البهللايلة انخةى

   
للزدهللا مدن الفقدة  من الزل ومساهمة كبية  التهللاةيب جمااقةاض واإلإ قهللا يقهللا  
. وةمد   لدك فدان الفوائدهللا التد  يمكدن ان  وه ا هو انكاة ييوعاً  والبطالة ،

من وةاا إتباع المنهج العلم  تبدةة الجهدهللا   نهللاوق التنمية والتيغيلجنيها ي
ان ليددده والوقدددت والتكلفدددة واإلمكانيدددات البيدددةية والمكانيدددة التددد  يجدددب ع

خ  ها له ا العمدل، إن فعاليدة اسدتخهللاا  تزهللايدهللا اإلزتياجدات تدمهللااهللا عندهللاما ي
 بعين االعتباة العوامل اآلتية:  نهللاوق التنمية والتيغيل تيخ  إهللااة  

وتزهللايدهللا طبيعدة ف  المنطقدة  الةاهنةالفقة والبطالة ( تقيي  طبيعة ميكالت 8
 لتهللاةيب.اتوفية اإلقةاض وبةامج المجاالت الت  يمكن عالجها عن طةيق 

الفئات المستههللافة وقهللاةاتها التهللاةيبية زسب اإلقةا ية و( ت ني  البةامج 3
فددد  زالدددة تنفيددد   تيسيسدددهاالممكدددن  ومؤهالتهدددا وطبيعدددة المنطقدددة للميددداةي 

 . البةامج
بما  المجتم  المزل تجمي  البيانات الالممة سواا علم مستوى الفةهللا او ( 2

ومنهجيددداً  التدددهللاةيب علميددداً اإلقدددةاض وي دددمن التقيدددي  المناسدددب لبةندددامج 
   انسلوب والمزتوى (. 

 
 كدل منهدا التهللاةيبيدة وتزهللايدهللا مالمدوو اإلقةا دية ويمكن و   االزتياجدات

 من خالل اةب  خ ائف ةئيسية:
 التهللاةيب تنةيمياً و تخ  ياً. و اإلقةاضمجال · 



                                                            

  المساهمة ف  الزهللا من الفقة والبطالة( . الفوائهللا المةجو تزقيقها· 
 تيددغيل العدداطلين عددن  التددهللاةيباإلقددةاض ولفجددو  التدد  يغطيهددا طبيعددة ا· 

العمل والموائمة بين مخةجدات التعلدي  الجدامع  والمهند  وبقيدة الفئدات فد  
المجتمددد  المزلددد  فددد  سدددن سدددوق العمدددل والفدددةف اإلقت ددداهللاية المتازدددة 

 . للمياةي  ال غية  والمتوسطة ف  مختل  القطاعات( 
 
 

 ـ أهداف الدراسة:ب 
 

 -ف الرئيسي :. الهد1
 

 المددماة اليددمال تهددهللا  الهللاةاسددة إلددم تزهللايددهللا السددبل الالممددة للمسدداهمة فدد  تنميددة لددواا 

 بمناطقه المختلفة ، وةف  سوية السكان هناك. 

 
 :الفرعية أهداف الدراسة.2

 

تزهللايددهللا ازتياجددات اهددال  المنطقددة مددن التددهللاةيب و التيهيددل المبندد  علددم ازتياجددات  -ا 

 المنطقة. العمل ف  سوق

ازتياجددات اهدال  المنطقددة مدن التددهللاةيب و التيهيدل إلقامددة ميداةي   ددغية   تزهللايدهللا -ب 

 مهللاة  للهللاخل و قاهللاة  علم النجاح و االستمةاة .

 تزهللايهللا الفةف المتازة إلقامة مياةي  إنتاجية ف  المنطقة. -ج 

و لك لخهللامدة  معةفة اآلليات الالممة لإلقةاض والمقتةزة من قبل اهال  المنطقة  -هللا 

 ابناا المنطقة .

 

 -مبررات الدراسة : -ج
 

 تهللان  مستوى هللاخل الفةهللا ف  المنطقة مقاةنه بهللاخل الفةهللا علم مستوى انةهللان. .8

 وجوهللا خامات ف  المنطقة ت لو ان تقو  عليها  ناعات ومياةي   غية  . .3

 تزقيق اههللاا  الهللاةاسة السابقة.  .3



                                                            

 : منهجية والية تنفيذ الدراسة الباب الثاني

 
 

 -منهجية الدراسة: - أ

 

 عتمدهللات الهللاةاسددة علددم منهجيددة سددهلة ووا دزة للز ددول علددم المعلومددات مددن ا

خددالل التنسدديق مدد  المؤسسددات انهليددة والتطوعيددة والزكوميددة واإلعددالن عددن 

  .( Focus Groupsجلسات مجموعات النقاش المةك        م   

 .الز ول علم جمي  الهللاةاسات و انبزا( الت  سبق إجةاؤها للمنطقة 

 

 لومات عن المالمو الةئيسة لمجتمد  الهللاةاسدة مدن خدالل القداهللا  الز ول علم مع

 .المزلين والهيئات التطوعية وانهلية 

 

 -: آلية تنفيذ الدراسة - ب

 

  (  Focus Groups  مجموعاات نقاام مر ا  تد  تنفيد  الهللاةاسدة اعتمداهللااً علدم عمدل 

 -زي( ت  اتباع الخطوات التالية:

    لعقدهللا  المدماة اليدمال منداطق لدواا التنسيق م  القيداهللاات المزليدة فد  مختلد

، زي( ت  إيةاك اكبة عهللاهللا ممكن من اهدال    جلسات مجموعات النقاش المةكم

مدد  مةاعددا  التوميدد  المتكدداف  للجددنب، وتزهللايددهللا المكددان و  المندداطق المسددتههللافة 

الممددان المناسددبين، زيدد( تدد  عقددهللا لقددااات فدد  كددل مددن الممةعددة ، زهللاياددة، مددوة 

 ال اف  وفيفا .

 يل  : بالمياةكين زي( ت  مناقية ما االلتقاا- 

و البددددةامج الصااااندوه األهااااداف و ال ايااااات إعطدددداا فكددددة  وافيددددة عددددن  .8

 االقةا ية و التهللاةيبية فيه.

فدد  تددوفية  أهميااة المراااريص الصاا ير إعطدداا فكددة  عامددة و مددوجم  عددن  .3

 فةف عمل و هللاخل مناسب للقائمين عليها.



                                                            

مية اسدتمةاةية الميداةي  و اه التدريب و التأهيلإعطاا فكة  موجم  عن  .2

 و نجازها.

التدد   أهااا المرااا لاسددتخهللاا  اسددلوب الع دد  الدد هن  للميدداةكين لتزهللايددهللا  .6

 يعان  منها اهال  المنطقة.

 مناقية المياكل المستخل ة و تزهللايهللا اهمها . .4

المناسددبة  لتحديااد الحلااولاسددتخهللاا  اسددلوب الع دد  الدد هن  للميدداةكين  .1

 قة.للمياكل الت  يعان  منها اهال  المنط

 مناقية الزلول المستخل ة و تزهللايهللا اهمها. .7

 ممكنة التنفي  ف  المنطقة. أف ار مراريص رياديةعةض  .1

يمكنها ةف  سوية العاطلين عدن العمدل و  ليهيبرامج تدريبية و تأهعةض  .9

إكسابه مهاة  التعامل م  الميةوعات ال غية  و  قل المهاة  فد  مهدن 

 ل  يت  اإلعهللااهللا لها.

المناسددبة و ال ددمانات  االقتااراض و ايلياااتةكين زددول .اسددتمماج الميددا81

 الممكن تقهللايمها.

   إلهللااة  ال ددنهللاوق،  التوصااياتتزليددل نتددائج مجموعددات النقدداش المةكددم، وتقددهللاي

زيدد( تدد  و دد  النتددائج علددم مسددتوى اللددواا ولدديب علددم مسددتوى التجمعددات 

إلدم  السكانية و لك لتيابه الةةو  ف  ه   التجمعات وتقاةب افكاة الميداةي 

 زهللا بعيهللا .

 

 

 

 

 

 



                                                            

 : النتائج والتوصيات الباب الثالث
 أوال : النتائج 

 : الم ار الرماليلواء 
جندوب  فد  الجدما اليدمال  مدن المملكدة انةهللانيدة وإلدم المدماة اليدمال يق  لدواا 

كد  ،  81زدوال   إةبدهللاويبعدهللا عدن مهللايندة  مةكدم المزافةدة( ،  إةبدهللامزافةدة    منغةبال

زيد( هللاةجدات الزدةاة  العاليدة   مناخ زوض البزة انبديض المتوسدط ،بالمنطقة  تتياةو

. ويزدهللا اللدواا  مدن اليدمال والمعتهللالدة فد  ف دل الةبيد   ،  يدتاااً  وباةهللا  ومداطة ً   يفا

لواا ق بة إةبهللا ، ومن الجنوب مزافةة عجلون ، ويةقاً لواا بن  عبيهللا اما مدن الغدةب 

 .لواا الكوة  

 -:الس ان  : 1

 -لتال  يبين عهللاهللا السكان وعهللاهللا انسة  ف  اللواا زسب المناطق :الجهللاول ا     

 

 إنا(  كوة عهللاهللا السكان عهللاهللا انسة المنطقة

 1121 4112 13321 3223 المماة اليمال 

 3313 3142 3133 1332 هللاية يوس 

 3311 2111 3113 1244 اةزابا

 2111 2331 3231 1133 عنبه

 431 421 1133 311 زبكا

 1123 1111 2314 231 جزفيه

 1213 1312 2414 313 موبيا

 زوفا المماةو  مهللا

 سةابو  المعتة 

 الةزمةو االبةاهيمية

312 3321 1122 1311 

 23133 23124 21111 1111 وعــــــــــالمجم

 . 3116لعا   لمعلومات الواةهللا  ف  الجهللاول اعال  زسب إز ائيات هللاائة  انزوال المهللانية والجوامات*   ا



                                                            

مدن عدهللاهللا السدكان كمدا تيدية   %(2181)الجهللاول اعال  نجهللا ان نسبة النساا زوال  ومن   
معة  اإلز ائيات عن المنطقدة ان اليدباب هد  مالبيدة سدكان  المنطقدة .وتعتبدة المنطقدة 
من  اعلم مناطق المملكة تمايدهللااً لعدهللاهللا  السدكان و لدك بسدب اةتفداع معدهللال الخ دوبة فد  

  666مقاةندة  مد  المعدهللال علدم مسدتوى انةهللان والبالغدة  1  المنطقة وال ا يقهللاة بزدوال 
  و لك زسب هللاةاسة الوكالة اليابانية   جايكا( .

 
 

 -: طبيعة عمل أهل المنطقة :2

 
اةا دد  لددواا المددماة اليددمال   تعتبددة مةاعيددة مددن الهللاةجددة انولددم ،  وتيددكل الادد  

( 814لددم  ( هللاونمدداً ، مومعددة ع126317مجمددوع  مسددازة اةا دد  اللددواا والبالغددة  

ازواض ، وتيكل انةا   ال خةية والزةجية ال( المسازة اإلجماليدة تقةيبداً ، زيد( 

المةاعة ، ويعمل بقية سكان المنطقة فد  مهدن مختلفدة مدن قدوات ب يعمل معة   السكان 

 . ،  وعمال مسلزة وموةف  زكومة

توى الدهللاخل نالزة اهمية قطاع المةاعة بالنسبة لسكان اللواا ، ك لك نالزة تدهللان  مسد

 من قطاع انعمال االخةى، كما نةى مهللاى اعتماهللا الناب علم الوةائ  الزكومية . 

 

إ ددافة إلددم  لددك تفيددهللا اإلز ددائيات الددواةهللا  مددن مكتددب  ددنهللاوق المعونددة الوطنيددة ان 

تتقا دم معوندة يدهةية مدن  دنهللاوق  المدماة اليدمال اسدة  فد  لدواا  (8884   زوال 

     % من عهللاهللا اسة اللواا .82يساوا تقةيبا زوال  وه ا العهللاهللا  ،   المعونة الوطنية

 

  -:الخدمات األساسية :3

 
كافددة الخددهللامات انساسددية مددن  ددزة وتعلددي ، ومدداا المددماة اليددمال   تتددوفة فدد  لددواا 

 وكهةباا وطةق وموا الت .

 

 

 



                                                            

 -:الموارد الطبيعية المتوفر  :2

 

 -: *المواةهللا الطبيعية التاليةالمماة اليمال   تتوفة ف  لواا 

 

انيددددجاة المامددددة  والزةجيددددة مةاعددددة وتنتيددددة فيهددددا المندددداخ المناسددددب  -8

، البعليدددة  اةزابدددا(والمةاعدددة ال ددديفية والزبدددوب ، ومةاعدددة البندددهللاوة  

وفيهددا مابددات زةجيددة فدد   والعنددب والتددين والخ دداة البعليددة ،وال ددبة 

 .، واةا   ةعوية  وايجاة الميتونمنطقة موبيا ،  

ةجدد  االالت يددةق قةيددة  ددمهللا ، قددة ماددل  وجددوهللا بعددض اآلادداة فدد  المنط  -3

(   714والم الغةب خةبة سةاب ، تل ااةا ف  يدمال جزفيدة ويةتفد   

 . ...الخ (  ،عن سطو البزة ، خةبة مسكايا جنوب مةب المماة 

منتجات المماةع الت  يمكن لالستفاهللا  منها ف  ميداةي  الت دني  الغد ائ ،  -2

التد  قدهللا تسدتخهللا   وميةهدا (    سدنهللايان ، ملدول ، انيدجاة الزةجيدةك لك 

 .  الفز  النبات  ض ال ناعات مال إنتاج عف  ب

 

 -: *:المراريص الص ير  الموجود  في المنطقة3

معة  المياةي  الت  تلب  ازتياجات اهدل المنطقدة ولكدن المماة اليمال  تتوفة ف  لواا 

 . مقي هناك نقف ف  بعض المهن والمزالت الت  تقهللا   السل  والخهللامات لل

والمتوسدطة الميداةي  ال دغية   مختلفة مدن انواعزي( يوجهللا ف  لواا  المماة اليمال  

،   بقددداالت ، هللاةاا كلدددين ،  دددالونات ..( والخدددهللامات    ويمادددل معةمهدددا قطددداع التجددداة

كساةات ومقال  للزجة ف  منطقة  مهللا ، ويوجدهللا فيهدا اي داً خالطدة  2وجوهللا باإل افة ل

ممةعددة هللاواجددن ، وجاةويددتان  83مخبددماً، و 86هددا سدداخنة للمقدداوالت ، وكمددا يوجددهللا ب

مقداه  انتةندت  7مهللااةب خا ة وكد لك بهدا  81و  84، وةياض اطفال عهللاهللا لألعال  

 ومةاكم بلياةهللاو وسنوكة وكيك بوكسينج .

 

 ، وماة  الهللااخلية  ، مت ةفية اللواا .3116* هللاليل خهللامات لواا المماة اليمال  لعا  



                                                            

 -:  *د  في المنطقة:المؤسسات الح ومية الموجو1

الدهللاوائة الزكوميدة المتدوفة  فد  مةاكدم المزافةدات المدماة اليدمال  تتوفة ف  لواا 

  -اللواا : ف   وانلوية وفيما يل  بعض اإلز ائيات زول الهللاوائة الزكومية

 . مهللااةب مختلطة 7و  إلنا(مهللاةسة ل 86و مهللاةسة لل كوة84 -8

 .  هللايةمناطق بل 1بلهللاية المماة الجهللايهللا  ت     -3

إ افة إلم باق  الهللاوائة الزكومية االخةى من مةاعة، تنمية، انز      وال  .2

 المهللانية، مةكم التهللاةيب المهن  ........ الخ .

 . كناف   إقةا ية لل نهللاوق(   تستخهللا مةكم تكنولوجيا المعلومات ف  بلهللاية المماة .6

 االاة انهللاية ةيا ية . .4

 اةزابا .ة ف  منطقمكتبتان عامتان وازهللا  ف  المماة وانخةى  .1

 منتهللاى اقاف  وازهللا ف   مهللا . .7

 -: *:المؤسسات التطوعية واألهلية3

خيةية مومعة علم  جمعياتوه  ممالة ف  ف  اللواا المؤسسات التطوعية  يوجهللا

 ه  ما يل  : ، مناطق اللواا

 جمعية عنبه .8

 اب  عبيهللا  .جمعية  .3

 . اةزابا الخيةيةجمعية  .2

 . زبكاجمعية  .6

 . جمعية  مهللا .4

 .  هللاية يوس جمعية  .1

 جمعية جزفية . .7

 جمعية معتة  . .1

 جمعية سيهللاات المماة .9

 جمعية الطلبة المزتاجين . .81

 ، وماة  الهللااخلية  ، مت ةفية اللواا .3116* هللاليل خهللامات لواا المماة اليمال  لعا  



                                                            

 -:أها المرا ل التي تعاني منها المنطقة :1

زيد( يوجدهللا اعدهللااهللا كبيدة    البطالة : تعتبة البطالة الميكلة الةئيسية فد  المنطقدة -8

بسدبب ميداهللا  اعدهللااهللا الخدةيجين ومخةجدات التعلدي  ال  من العاطلين عن العمدل ،

مدد  وجددوهللا عددهللاهللا مددن تتناسددب وفددةف العمددل ، وعددهللا  التوجدده للتيهيددل المهندد  ، 

، والتةكيدم وعدهللا  اسدتغاللها ووجدوهللا الميداع فيهدا  المماةع القةيبة من المنطقة

 . هللاون تيغيل بعض العاطلين عن العمل زالوقلة الخبة   علم مهن مزهللاهللا  

 زي( يةى اهل المنطقة ان الزل له   الميكلة هو ما يل :

 إقامة المياةي  اإلنتاجية والمهللاة  للهللاخل.  - ا

 توعية ا زاب المياةي  القائمة بيهمية العمل ف  المياةي . - ب

التددهللاةيب علدددم زددة  ومهدددن مطلوبددة لهددد   الميدداةي  ل دددمان  - ت

 استمةاةيتها. 

جددهللاوى لميدداةي  ناجزددة قدداهللاة  علددم االسددتمةاة  إعددهللااهللا هللاةاسددة - (

 والنجاح. 

 إيجاهللا مناف  لتسويق منتجات المياةي . - ج

يةى سكان المنطقدة ان البطالدة اهللات إلدم اةتفداع مسدتويات الفقدة، كمدا   الفقة : -3

يدداهللا  مان الةتفدداع متوسددط زجدد  انسددة  وعددهللاهللا المعددالين قيهددا هللاوةاً اساسدديا فدد  

، واقافدة  سدة  ا دبزت مسدتهلكة ميدة منتجدة، ناهيك عدن ان ان معهللاالت الفقة

 .العيب 

المياةي  ال غية  المقامة مدن اهدل المنطقدة بسدب نقدف الخبدةات بعض فيل  -2

، والجهدل بيهميدة والمهاةات الالممة إلهللااة  ه    الميداةي  وتسدويق منتجاتهدا 

 . العمل الزة والةياهللا  ، وك لك عهللا  وجوهللا تمويل زسب اليةيعة اإلسالمية 

إن بدداق  الميدداكل التدد  تعددان  منهددا المنطقددة تعددوهللا  اهددل المنطقددة ،كمددا يددةى  -6

 .واإلعتماهللا علم العمالة الوافهللا اسبابها إلم البطالة والفقة 

 اةتفاع كلفة المعيية -4

 



                                                            

 المراريص المقترحة والتي تفتقر إليها المنطقة  :-4

 
 أوالً :المراريص المدر  للدخل: 

سددائل التدد  قددهللا تسدداعهللا انسددة علددم تعتبددة الميدداةي  المددهللاة  للددهللاخل، إزددهللاى الو

 ومنها : تزسين هللاخلها 

 ( تطةيم وخياطة3    ( زهللاائق منملية 8

 (  ناعة  ابون6    ( مطبخ انتاج  2

 ( اعمال القش1    ( مةاعة الفطة4

 (  ناعة البسط1   ( تههللايب اليمامات7

 ( مةاعة اعياب طبية 81   ( ت ني  مخلالت 9

 ات المينة ( نبات83    ( البان واجبان88

تسدتطي  ةبدة انسدة  القيدا  به   المياةي  المقتةزة مدن اهدال  المنطقدة و  -8

تساعهللاه  علم ميداهللا  هللاخدوله  اعتمداهللاا علدم الخامدات ، زتم بها ف  منملها 

 .المتوفة  ف  المنطقة والمهاةات والخبة  الت  قهللا يتقنها البعض 

 

  -المراريص الص ير  : -ثانيا:

يهللا من المياةي  الت  تخهللا  ابناا المنطقة وتلبد  ازتياجداته  مدن تفتقة المنطقة إلم العهللا

او ليدةائها  إةبدهللاالسل  والخهللامات انساسية الت  قهللا ي طة بع ه  ال هاب إلدم مزافةدة 

 -وه   المياةي  :الز ول علم الخهللامة ، 

 ناهللاا طفل -8
 ميغل خياطة -3
 مةكم لياقة بهللانية -2
 هللاةاا كلين -6
  الونات ةجال وسيهللاات -4
 تهام ن  البان ومنجا -1
 م ن  جلهللايا وزقائب  -7
 .ت ليو از ية  -1
 مطع  يعب   -9



                                                            

 ت ني  اناا( من الخيمةان -81
 تةبية نزل -88
 مةاعة فطة -83
  ناعة  ابون -82
  ناعة الفخاة -86
 مزل خلويات واكسسواةات -84
 معجنات  -81
 اخياب وجكات -87
 مخبم  -81
 مكبب جفت الميتون -89

 -المراريص المتوسطة: -ثالثا :

 ومعمل بالط منياة زجة -8

 مع ة  ميتون -3

 ازية.استةازة  سي -2

 . مخبم آل  -6

 معةض هللاائ  لمنتجات مياةي  ال نهللاوق . -4

 تطوية  ناعة المهابيش التقليهللاية . -1

 

 -:  التدريب المقترح من أهل المنطقة : 11

 

 المياةي  . وإهللااة  الناب بيهمية ةتوعي 

 فية اختياة فكة  الميةوع المجهللايةكي علم التهللاةيب . 

    اطدة  دناعية ، خيالتهللاةيب علم مهدن وزدة  بهدهللا  إقامدة الميداةي

مةاعدددة فطدددة ، ال دددابون سدددواقين آليدددات إنيدددائية ،  ددديانة اجهدددم  

الكتةونيددة ، الزاسددوب وبةمجيددات مختلفددة ، زددهللااهللا  ، نجدداة ، اعمددال 

 ... الخ(.الخيمةان  

  المنتجات وطةق البي   مزاسبة وتسويق وتطويةالتهللاةيب علم. 

 الخ.ية اليخ ية ..عتهللاةيب النساا علم انيغال اليهللاوية ، والتو. 



                                                            

 : آليات اإلقراض المقترحة والمقبولة لدى الس ان :11

 

يطالب اهال  اللواا بوجوهللا مؤسسة تمويليدة زسدب اليدةيعة اإلسدالمية ، وييدكون مدن 

مددن زيدد( يتطلدد  الندداب  إلددم خددهللامات إقةا ددية و العددبا المددال  وقددةوض البنددوك ، 

 : تتوفة فيها اليةوط التاليةال نهللاوق 

 هللايناة . هللايناة و عية  اآل  8111اوح بين قةوض متفاوتة الزج  تتة -8

 تسهيل إجةااات منو القةوض والمهللا  الالممة للز ول علم القةوض.  -3

 وتخفديضة المةابزة اإلسالمية وليب الفائدهللا  التجاةيدة، قالتمويل علم طةي -2

 . قيمة المةابزة

 القسط اليهةا يتناسب م  زج  الميةوع ومبلغ القةض .تخفيض قيمة  -6

 .وال تميهللا عن سنة  يهوة 1ال تقل عن زي( ماح سالفتة  مياهللا   -4

 الضمانات : -1

  كفالة القطاع العسكةا بكافة فئاتهقبول  . 

  الخ .…..قبول الةهن من الهللاةجة الاانية والاالاة 

 قطاع  الخاف كيةكات مساهمة وفناهللاق قبول  مانات ةواتب ال

 . وبنوك

 .كفالة المجموعة 

 ا واقت اةها علم المقتةض لجمي  الكفال االستغناا عن توقي  ييكات

 .وكفيل وازهللا 

 .المماة اليمال باستال  وتسلي  المعامالت ف  مكتب  -7

ان يتولم ال نهللاوق او المؤسسة المقة ة متابعة المياةي  بعهللا تمويلها  -1

، وهللاةاسة اسباب  عفها او بههللا  تقهللاي  االستياةات والخهللامات الفنية لها 

 .فيلها 

 



                                                            

 ثانياً: التوصيات  

لجمعيات الخيةية ومةاكم ال نهللاوق انةهللان  الهايم ، وتمويلها التعاون م  ا -8

ب ناهللايق ائتمان لت بو مؤسسات وسيطة و لك لمعةفتها بالفئات المستههللافة 

 ف  المنطقة .

 

بددةامج التوعيددة فدد  اللددواا بيهميددة الميدداةي  وهللاوةهددا فدد  الزددهللا مددن  تعميددم  -3

 .، وكيفية هللاةاسة فكة  الميةوع ميكلت  الفقة والبطالة 

 

، بهدددهللا  معةفدددة القطددداع الخددداف فددد  مزافةدددة إةبدددهللا والويتهدددا لتنسددديق مددد  ا -2

العداطلين للسدنوات القاهللامدة ، وتدهللاةيب عدهللاهللا مدن  فدةف العمدل من   ازتياجاته

 علم ه   المهن بههللا  إيجاهللا فةف عمل .عن العمل 

   

 

القةوض المقهللامة من اهال  المنطقة إلقامة ميدةوع من عهللا  الموافقة علم اا  -6

إجتيدام  هللايناة اال بعهللا عمل هللاةاسة الجهللاوى للميدةوع او  3111ةاسماله فوق 

او إةياهللا  من قبل ال نهللاوق وتقيدي   هللااة  المياةي إتهللاةيبية ف  مجال لهللاوةات 

 . ميةوعه

  

بههللا  إقامة بدةامج تيهيدل فد  بعدض  والتهللاةيبية التنسيق م  الهيئات التطوعية -4

 الخيدمةان دني  المهن الت  قهللا تساعهللا علم إقامة ميداةي  مدهللاة  للدهللاخل مادل ت

 وميةها . نستغالل المزا يل المةاعية، مةاعة الفطة الت ني  الغ ائ و

 

البز( عن جهات  ات قهللاة  مؤسسية لتبن  إقامدة بعدض الميداةي  المتوسدطة  -1

 بعهللا اجةاا الهللاةاسات الالممة لها بتمويل من ال نهللاوق .

 

 



                                                            

عددهللا  ةبددط قددةوض ال ددنهللاوق بقددةوض المؤسسددات الزكوميددة االخددةى ماددل  -7

و لك فيما يخدف افدةاهللا انسدة  فدال مدان  ان يكدون  هللاوق المعونة الوطنية  ن

مدن ال دنهللاوق فد  سدن سدوق العمدل يمدول  واالبدن يز ل علدم معوندة انب 

 ماالً .

 

التةكيم علم متابعة المياةي  الممولة من ال نهللاوق ف  المنطقة وتقهللاي  الدهللاع   -1

ب المهدن فدد  هللاوةات ةفد  كفداا  ن ددزاالفند  لهدا مددن استيداةات وتددهللاةيب و

 تلك المياةي ، وتقهللاي  التمويل بههللا  التطوية والتوس  .

 

التنسدديق مدد   ددنهللاوق المعونددة الوطنيددة فيمددا يخددف متلقدد  المعونددة بهددهللا   -9

تددهللاة علدديه  هللاخددالً مقبددوالً بددهللال تلقدد  جماعيددة  مسدداعهللاته  فدد  إقامددة ميدداةي 

 المعونة اليهةية .

 

 
سيقوم صندوق التنمية  

 شغيل بمناقشةوالت

الدراسة من  نتائج 

 عمل  خالل عقد ورشة

واء المزار ـــفي ل

بحضور   الشمالي

  الجهات المعنية

 

 



  

  خالصة مجموعات النقاش المركز أھم المشاریع المقترحة في اللواء
  

 المشاریع الصغیرة المقترحة
  المشاریع المدرة للدخل
 ( المشاریع المنزلیة)

 المشاریع المتوسطة

  مكتبة وقرطاسیة ،خدمات مطبعیة  -١
 ملحمة . -٢
 محل تركیب زجاج -٣
 محل لبیع المجمدات  -٤
 محل أحذیة حیث ال یوجد أیة محالت  -٥
 لون سیدات ومحل تأجیر فساتین العرائس.صا -٦
 منجرة -٧
 محددة -٨
 محل تصلیح أدوات كھربائیة -٩

      تصلیح أحذیة - ١٠
 ستودیو تصویر - ١١
 ستریو ،ومحل إكسسوارات. - ١٢
 محل أثاث - ١٣
 صیدلیة. - ١٤
 معمل طوب - ١٥
 روضة أطفال. - ١٦
 مخبز نصف ألي - ١٧
 أدوات صحیة. - ١٨
 نوفتیة - ١٩
 محل لصنع وبیع الحلویات . - ٢٠
 محمص بن ومكسرات. - ٢١
 ت تجاریة.مكتب اتصاالت وخدما - ٢٢
 مكتب تسویق المنتجات الزراعیة . - ٢٣
 محل لبیع األلبان و األجبان. - ٢٤
 میكانیك سیارات والمعدات الزراعیة.  - ٢٥
 تجلیس ودھان السیارات. - ٢٦
 مغسلة سیارات. - ٢٧
  
 

خیاط��ة : بھ��دف تص��لیح المالب��س ،وتفص��یل بع��ض المالب��س الت��ي  -١

یطلبھ���ا الس���كان ،إض���افة إل���ى خیاط���ة الب���رادي ،وأغطی���ة األس���ره 

 . والفرشات

مخ���الالت : تكث���ر الخض���ار ف���ي المنطق���ة وبع���ض المواس���م یك���ون  -٢

أسعارھا منخفضة وھذا قد یساعد البعض في إقامة مشاریع ص�غیرة 

لعمل المخالالت ولكن المشكلة تكمن في عملیة التس�ویق، والتغلی�ف 

 لھذه المنتجات الغذائیة.

 بیع األدوات المنزلیة ،والمالبس وغیرھا . -٣

صنع السالل والمفارش من أوراق الموز ،والموز منتشر بكث�رة ف�ي  -٤

 المنطقة وحالیا ال یستفاد من أوراقھ او مخلفاتھ.

تربی���ة األغن���ام وال���دواجن واألران���ب  وغیرھ���ا حی���ث تت���وفر البیئ���ة  -٥

 المناسبة والغذاء الالزم.

تص��نیع مش��تقات األلب��ان حی��ث یتكاف��ل ھ��ذا المش��روع م��ع المش��روع  -٦

 السابق.

النحل ، حیث تكثر في المنطقة األزھار المالئمة لص�نع العس�ل تربیة  -٧

. 

 زراعة حدیقة منزلیة، باألعشاب الطبیة وغیرھا. -٨

 

محط��ة وق��ود  وخدم��ة س��یارات حی��ث ال  -١

یوجد في منطقة األغوار الجنوبیة س�وى 

  محطة واحدة قرب شركة البوتاس.

معم���ل ب���الط ، تفتق���ر األغ���وار الجنوبی���ة  -٢

 أنواع البالط.لمعمل بالط إلنتاج جمیع 

 استراحة  سیاحیة. -٣

 مصنع لتجفیف الخضار أو تجمیدھا . -٤

 




