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   االقتصادية اعوضاأل -٦

  المؤسسات الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية

تم إحصاء المؤسسات القائمة في كل من قرى الدراسة، وهي تتوزع حسب قطاع نشاطها وحسب كونها مؤسسة إنتاج دائم أو موسمي 
  :أو مقفلة أو إدارة عامة كالتالي

 

 ربيكفور الع شاتين وطى حوبتنورين التحتاتنورين الفوقا 
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب
          مؤسسة إنتاج دائم

 1        1 تربية الماشية والدواجن
 9      2 4 3 الصناعات الغذائية

 1      1   صناعات الزجاج والبالط واخفان
 6      2 2 2 صناعات معدنية
 3      1  2 األقمشة واأللبسة
 2        2 تجارة الجملة
 24 2 1  1 1 1 6 12 تجارة المفرق

 3       1 2 الفنادق والمطاعم
 1        1 االتصاالت

 5  1     1 3 التعليم
 4      1 3  الصحة والعمل االجتماعي
 1       1  أنشطة  ثقافية وترفيهية

 3        3 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 1        1 غير محدد

 32 18 8 1 1  2 2 64 
          إنتاج ظرفي أو موسمي

 1     1    الزراعة
 1        1 الصناعات الغذائية

 1     1    تجارة المفرق
 3       1 2 الفنادق والمطاعم

 1        1 النقل البري
 3   1    1 1 أنشطة  ثقافية وترفيهية

 5 2  2  1  10
          مؤسسة مقفلة

 4  3      1 الصناعات الغذائية
 1       1  صناعات الزجاج والبالط واخفان

 5    1   1 3 تجارة المفرق
 1        1 تجارة أخرى

 1       1  الفنادق والمطاعم
 2   1    1  التعليم

 2       1 1 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 ٦ 5   1 1 3  ١٦ 

          إدارة عامة
 1       1  الكهرباء والغاز والمياه

 3 1   1    1 االتصاالت
 4    1    3 اإلدارة العامة

 2        2 الصحة والعمل االجتماعي
 6 1   2   1 10 
          

 ٤        ٤ غير محدد
 104 3 5 2 4 3 8 26 53 المجموع

 مؤسسات غذائية ٩ محال لتجارة المفرق، تليها ٢٤، منها ٦٤يتبين أن عدد المؤسسات غير الرسمية ذات النشاط الدائم في المنطقة يبلغ 
 ٥: ، والباقي مكون من مؤسسات الخدمات٦وعددها ) ومنها ورش السيارات(ثم الصناعات المعدنية ) جلها من األفران والمالحم(

 سائر القرى  مؤسسة بينما١٨ مؤسسة، وتنورين التحتا ٤٠وتضم تنورين الفوقا ووطى حوب .  مؤسسات صحية٤مؤسسات تعليمية و
  . مؤسسات٦تضم 

وجلها في تنورين ). أندية( مؤسسات ترفيهية ٣ مطاعم صيفية و٣، منها ١٠أما المؤسسات ذات النشاط الموسمي، فعددها اإلجمالي 
  .الفوقا وشاتين وتنورين التحتا

   مؤسسات عامة،١٠كما أنها تضم .  مؤسسة مقفلة، مما يشير بوضوح إلى المنحى التراجعي للنشاط االقتصادي فيها١٦وتضم المنطقة 
م من العاملين أوال ثيبين الجدول التالي بنية العمالة في مؤسسات المنطقة، وقد تم إدراج العمالة الموسمية والظرفية من خالل أعداد 

 القائمة في المنطقة ال ويجدر التذكير أن العاملين في المؤسسات. خالل تحويل هذه األعداد إلى ما يوازيها من عدد العاملين الدائمين
 :يقيمون بالضرورة في المنطقة

  

 قطاع النشاط
أصحاب 
المؤسسة 
 العاملون

المساعدون 
العائليون 
 الدائمون

مجموع 
العاملين 
الدائمين من
األسرة 
 المالكة

األجراء 
 الدائمون

مجموع العاملين
 الدائمين

المساعدون 
العائليون 
الموسميون

الموظفون 
 نالمياوموالموسميون

عدد 
العاملين 
الدائمين 
الموازي 
للعمالة غير
 الدائمة

مجموع العمالة 
قياسا على (

)العمالة الدائمة

   %٣٣ %٣٣ %٧٥       معيار التحويل إلى عمالة دائمة
 13 11 15 0 0 2 0 2 1 1 الزراعة

 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 تربية الماشية والدواجن
 11 0 0 0 0 11 0 11 5 6 الصناعات الغذائية

 5 1 0 2 0 4 0 4 3 1 خفانل الزجاج والبالط واةصناع
 10 1 0 0 3 9 1 8 4 4 صناعات معدنية
 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 األقمشة واأللبسة
 5 2 1 0 4 3 0 3 1 2 تجارة الجملة
 36 3 0 0 9 33 0 33 17 16 تجارة المفرق

 13 0 0 0 0 13 4 9 5 4 الفنادق والمطاعم
 9 0 0 0 0 9 8 1 0 1 النقل البري
 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 االتصاالت

 40 18 20 8 0 22 4 18 17 1 اإلدارة العامة
 52 5 1 13 0 47 44 3 0 3 التعليم

 12 10 0 0 30 2 2 0 0 0 الصحة والعمل االجتماعي
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أنشطة  ثقافية وترفيهية

 6 0 0 0 0 6 0 6 2 4 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 217 51 37 23 46 166 63 104 56 48 مجموع تنورين الفوقا وجوارها

 55 6 0 18 0 49 45 4 0 4 الصناعات الغذائية
 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 صناعات معدنية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكهرباء والغاز والمياه
 11 0 0 0 0 11 1 10 4 6 تجارة المفرق

 4 0 0 0 0 4 0 4 3 1 الفنادق والمطاعم
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعليم

 122 0 0 0 0 122 120 2 0 2 الصحة والعمل االجتماعي
 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 أنشطة  ثقافية وترفيهية
 196 7 0 20 0 189 166 23 7 16 مجموع تنورين التحتا

 5 0 0 0 0 5 0 5 1 4 تجارة المفرق
 6 0 0 0 0 6 5 1 0 1 االتصاالت

 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 رة العامةاإلدا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعليم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أنشطة  ثقافية وترفيهية
 12 0 0 0 0 12 5 7 1 6 مجموع القرى األخرى

 13 11 15 0 0 2 0 2 1 1 الزراعة
 2 0 0 0 0 2 0 2 1 1 تربية الماشية والدواجن

 66 6 0 18 0 60 45 15 5 10 الصناعات الغذائية
 5 1 0 2 0 4 0 4 3 1 صناعات الزجاج والبالط واخفان

 12 1 0 0 3 11 1 10 4 6 صناعات معدنية
 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 األقمشة واأللبسة
 5 2 1 0 4 3 0 3 1 2 تجارة الجملة
 52 3 0 0 9 49 1 48 22 26 تجارة المفرق

 17 0 0 0 0 17 4 13 8 5 الفنادق والمطاعم
 9 0 0 0 0 9 8 1 0 1  البريالنقل

 6 0 0 0 0 6 5 2 0 2 االتصاالت
 41 18 20 8 0 23 4 19 17 2 اإلدارة العامة

 52 5 1 13 0 47 44 3 0 3 التعليم
 134 10 0 0 30 124 122 2 0 2 الصحة والعمل االجتماعي
 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 أنشطة  ثقافية وترفيهية

 6 0 0 0 0 6 0 6 2 4 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 424 57 37 43 46 367 234 134 64 70 مجموع المنطقة
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 لوظائف مأجورة ٢٣٤ منها تعود لعمل العائلي الدائم و١٣٤ فرصة عمل دائم، ٤٢٤يتبن من النتائج أن المؤسسات في المنطقة توفر 
وتنورين ) ٢١٧( هذه بين تنورين الفوقا وجوارها وتتوزع فرص العمل. تتصل بأعمال موسمية أو بمياومين) ٥٧(ثابتة بين البقية 

من الوظائف % ٧٠وتبلغ حصة تنورين التحتا لوحدها . )١٢(بالتساوي تقريبا، بينما حصة القرى األخرى شبه معدومة ) ١٩٦(التحتا 
  .رين الفوقامما يؤكد قطبيتها وحداثتها االقتصادية، بينما تبقى طبيعة العمالة في تنو) ٢٣٤ من أصل ١٦٦(المأجورة 

) ٦٦(يليه قطاع الصناعات الغذائية )  فرصة عمل١٣٤(وأما من الوجهة القطاعية، فيأتي قطاع الصحة والعمل االجتماعي في المقدمة 
 ١٢ فرصة عمل والصناعات المعدنية ١٧، وتوفر المطاعم )٤١(فاإلدارة العامة ) ٥٢(ثم يأتي بالتساوي قطاعا التعليم وتجارة المفرق 

  . فرص عمل٩مل والنقل البري فرصة ع
تتوزع المؤسسات القائمة في المنطقة بحسب قطاع نشاطها والمساحات الوسطية لمقراتها باألمتار المربعة واستمرارية عملها خالل 

  :السنة وفقا للجدول التالي
  

مؤسسات ذات نشاط  دائممؤسسات ذات نشاط   )أمتار مربعة (المساحة قطاع النشاط
 مؤسساتمجموع ال موسمي

 1 1   الزراعة
 1  1 40 تربية الماشية والدواجن

 10 2 8 253 الصناعات الغذائية
 1  1  صناعات الزجاج والبالط واخفان

 6  6 63 صناعات معدنية
 3  3  األقمشة واأللبسة

      الكهرباء والغاز والمياه
 2  2 110 تجارة الجملة
 26 5 21 142 تجارة المفرق

 6 5 1 288 لمطاعمالفنادق وا
 1 1   النقل البري
 4  4  االتصاالت

 4  4 350 اإلدارة العامة
 5  ٥ 925 التعليم

 6 1 5 1580 الصحة والعمل االجتماعي
 4 3 1 450 أنشطة  ثقافية وترفيهية

 3  3 40 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 83 20 63 352 المجموع

  
وإذا . سسات الناشطة في بعض القطاعات، إن لناحية مساحة منشآتها أو لعدد العاملين في كل منهاتبين النتائج الموقع المتميز للمؤ

ثم ) ١٠(يليه قطاعا التعليم واإلدارة ) ٢٢(نظرنا إلى متوسط عدد العاملين في مؤسسات كل قطاع، يأتي قطاعت الصحة في المقدمة 
وال يتعدى العدد الوسطي للعاملين في مؤسسات القطاعات األخرى ). ٥( البناء فصناعة مواد) ٧(، فالصناعات الغذائية )٩(النقل البري 

  . وطابعها العائلي غالب بوضوح٢،٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النشاط الزراعي

 وقد سبقت اإلشارة إلى مؤشرات. ما زال النشاط الزراعي يشكل مورد دخل أساسي في المنطقة، أقله في تنورين الفوقا وجوارها
  . في معرض استعراض استعماالت األراضي الزراعيالنشاط

ومن وجهة النظر هذه، ). أي باستثناء الدخل الزراعي الذي يحصله غير المقيمين(لكن ما يعنينا هنا هو النشاط الزراعي للمقيمين فقط 
شجار المثمرة، لكونها تم جمع المعلومات عن حيازات المقيمين الزراعية بشكل عام، ومن ثم فيما خص األراضي المزروعة باأل

  . الزراعة األكثر مردودا في المنطقة
  :ويبين الجدوالن التاليان النتائج

  

توزع األسر 
المقيمة بحسب 

المساحات 
المزروعة 

 )دونم(اإلجمالية 

تنورين الفوقا 
 وجوارها

تنورين 
 التحتا

القرى 
  المجموع األخرى

060.2% 53.6% 39.1% 55.2% 

<1 7.2% 0.0% 8.7% 6.0% 

<5 15.7% 14.3% 17.4% 15.7% 

<10 7.2% 14.3% 0.0% 7.5% 

<20 3.6% 3.6% 17.4% 6.0% 

<60 6.0% 14.3% 17.4% 9.7% 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
المساحة الوسطية 

 5.9 11.1 7.5 4.0 األسرةلحيازة
 المساحة اإلجمالية
 3962 1249 1058 1644التي تزرعها األسر

توزع األسر   
بحسب حيازتها 

للمساحات المزروعة   
بكافة الزراعات 

0%
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70%

0 <1 <5 <10 <20 <60 دونم

تنورين الفوقا وجوارها  

تنورين التحتا 

القرى األخرى

المجموع

  

توزع األسر 
المقيمة بحسب 

المساحات 
المزروعة 

باألشجار المثمرة 
 )دونم(

تنورين الفوقا 
 وجوارها

تنورين 
 التحتا

القرى 
  المجموع األخرى

070% 61% 83% 70% 

<111% 7% 9% 10% 

<513% 14% 0% 11% 

<101% 7% 4% 3% 

<205% 11% 4% 6% 

100% 100% 100% 100% 
لمساحة الوسطية ا

 1.7 1.1 2.9 1.5للحيازة
 المساحة اإلجمالية
 1138 125 408 609التي تزرعها األسر

توزع األسر   
بحسب حيازتها 

للمساحات المزروعة   
باألشجار المثمرة المروية  

0%
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المجموع
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ليسوا هم الذين يتومون بالنشاط الزراعي الرئيسي في المنطقة، والغالبية بينهم ال يملكون أية أراضي الالفت في هذه النتائج أن المقيمين 
 دونمات ٥منها تملك أقل من % ٩٠ دونمات مزروعة بأي نوع من المزروعات و٥ من من األسر تملك أقل% ٧٥(مزروعة 

 دونمات، ٥،٩وال تتعدى المساحة الوسطية لحيازة األسرة المقيمة المزروعة بأي نوع من المزروعات ). مزروعة باألشجار المثمرة
  . دونما١،٧مثمرة وال تتعدى المساحة الوسطية لحيازة األسرة المقيمة المزروعة باألشجار ال

مع (، وكلما كان طابع المنطقة زراعيا ومقدراتها الزراعية أوفر )وإنما مكلفا أيضا(ويتبين بالتالي أنه كلما كان نوع الزراعة مجديا 
  . ، كلما كانت حيازات المقيمين أصغر وكلما كانت حصتهم من األراضي المزروعة أقل)موقع مميز لتنورين الفوقا في هذا المجال

وكان من الطبيعي بالتالي أن نحاول تقدير حصة المقيمين من الحيازات الزراعية الواقعة في كل من مناطق الدراسة، بمقارنة نتائج 
  :اإلحصاء بالعينة مع نتائج المسح الجوي

 

 المجموع القرى األخرى تنوريننطاق ل امك )بالدونم(نتائج اإلحصاء بالعينة 
 1,559 431 1,125 )مروية وبعلية( مثمرة أشجار
 843 387 450 ا من الزراعاتغيره

 2,402 818 1,575 المجموع
    )بالدونم(نتائج المسح الجوي 

 12,484 2,217 10,267 )مروية وبعلية( مثمرة أشجار
 3,807 720 3,088 ا من الزراعاتغيره

 16,291 2,936 13,355 المجموع
    حصة األسر المقيمة من المساحات المزروعة

 %12 %19 %11 )مروية وبعلية( مثمرة أشجار
 %22 %54 %15 ا من الزراعاتغيره

 %15 %28 %12 المجموع
  

تؤكد النتائج أن التوسع الذي شهدته الزراعة، وال سيما في مجال األشجار المثمرة، لم يحصل على يد المقيمين، بل قام به أبناء القرى 
زراعي بين المقيمين، وال سيما في القرى الكبرى، وهو يكاد يقتصر بالنسبة لألسر المزارعة، النازحون، بينما تراجع دور النشاط ال

  .وما عدا بضعة حاالت، على زراعات البسيطة على مساحات ضيقة جدا، وهي توفر تموينا ذاتيا أكثر مما تولد مننتوجا تجاريا
  :ويؤكد حجم العمالة الفعلية في الزراعة هذا الواقع

  

     في الزراعة وتربية المواشيالعاملون 
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها 

 239 54 35 150 العاملون الدائمون
 35 19 0 15 األجراء الزراعيون
 105 0 40 65 الميايمون الزراعيون
 174 58 30 85 المساعدون العائليون

     العدد الوسطي ألشهر العمل الفعلية
 6.3 3.5  12.0 األجراء الزراعيون
 2.9  3.0 2.8 الميايمون الزراعيون
 6.3 8.7 3.7 4.6 المساعدون العائليون

     عدد العاملين الدائمين الموازي فعليا
 18 6 0 15 األجراء الزراعيون
 25 0 10 15 الميايمون الزراعيون
 92 42 9 33 المساعدون العائليون

 135 48 19 62 المجموع
 239 54 35 150 العاملون الدائمون

 374 102 55 212 العامل الدائمبمجموع عدد العاملين في الزراعة قياسا 
 3962 1249 1058 1644 المساحة المزروعة بالدونم

 10.6 12.3 19.4 7.8 عامل/دونم
 1349 248 237 863 إجمالي الناشطين اقتصاديا
 249 102 30 115 ة سن٦٥ و١٥العاطلون عن العمل بين 

 1100 146 206 748 إجمالي العاملين فعليا
 %26 %41 %22 %24 حصة النشاط الزراعي االقتصادي
 %34 %70 %26 %28 )ةالعائلية مع المساعد(حصة النشاط الزراعي اإلجمالية 

  
ال يتجاوز ربع كمية ) س العمل الدائمأي بعد تحويل العمل الموسمي إلى نسب موازية لقياسه على أسا(فالعمل الفعلي في الزراعة 

في القرى الصغرى بينما تنخفض إلى أقل من الربع في تنورين، % ٤٦العمل المدفوع اإلجمالية لدى المقيمين، وهذه النسبة ترتفع إلى 
ى بينما تبقى في القرى الصغر% ٧٠وإذا ضم حجم المؤازرة العائلية، تبقى حصة العمل الزراعي بحدود الثلث، لكنها ترتفع إلى 

  .بحدود الربع في تنورين
األكثر ارتباطا بالزراعة، على الرغم من محدودية الطاقات الزراعية لديها، هي وبالمحصلة، تبدو األسر المقيمة في القرى الصغرى 

زراعي، وإنما بسبب تبدو األسر المقيمة في تنورين، على الرغم من غنى المنطقة الوإنما بسبب أوضاعها االجتماعية السيئة، بينما 
  .الوضع االجتماعي األقل ضغطا فيها، أقل ارتباطا بالزراعة

  حركة االصطياف والسياحة

  :إن كان تأثير حركة االصطياف على الوضع االجتماعي والطبيعي في المنطقة أكيدا، فإنه يبقى من الضروري توضيح أوجهه ومداه
 الزراعية، بسبب تعلق النازحين من القرى باألرض وبسبب رغبتهم أدت حركة االصطياف أوال إلى توسع كبير في الرقعة 

في إقامة مساكنهم الصيفية وسط الجنائن، وهذا على الرغم من المردودية االقتصادية المحدودة لالستثمارات الزراعية إذا 
لمشاريع ال يعتبرون االستثمار في غير أن الذين قاموا بهذه ا). وهي في الواقع سلبية(أخذت باالعتبار القيم العقارية لألراضي 

شراء األرض جزءا من االستثمار الزراعي إذ أن بعضهم حصل عليه عن طريق اإلرث أو، غذا اشتراه، يعيره قيمة معنوية 
  .ويعتبر أن ثمنه محفوظ فيه، أيا تكن مردودية االستثمار الزراعي

ستفيدون منها دون شك إذ يوفرون العمالة الماهرة ونصف أدت حركة االصطياف أيضا إلى تنشيط حرجة البناء، والمقيمون ي 
  .الماهرة في مجال أعمال الحفريات وصب الباطون والتمديدات الكهربائية والصحية والتبليط واألعمال المعدنية وخالفها

ل تجهيزاتهم ويقوم المصطافون أيضا بإنفاق محلي لشراء بعض حاجياتهم، لكن هذا اإلنفاق محدود إذ أنهم يجلبون معهم ك 
المنزلية وحتى معظم حاجياتهم االستهالكية من المدن الساحلية، بسبب تدني األسعار هناك عنها في المنطقة وبسبب وفرة 

وتتركز مشترياتهم المحلية على الخضار والفواكه واللحم وعلى بعض الحاجيات الطارئة وعلى . األنواع واألصناف
  .المحروقات

واستثماراتهم أدت أيضا إلى رفع مستويات األسعار العقارية مما ضيق فرص االستثمار الزراعي غير أن إنفاق المصطافين  
  .للمقيمين الذين ال يمتلكون عقارات كافية من باب اإلرث، وضيق أيضا على المقيمين فرص شراء عقارات لتشييد مساكنهم

   المقيمة األسرخلدر دمصا

ويمكن اعتباره بحدود  ماليين دوالر، ٩قيمة يمكن تقديره، بحسب نتائج اإلحصاء، بحوالي نذكر أن الدخل اإلجمالي السنوي لألسر الم
 ماليين دوالر، بإضافة قيم االستهالك المباشر من اإلنتاج الزراعي والحيواني، ومبالغ التعويضات والمنح ومدفوعات المؤسسات ١٠

  .)المستفتينومن المعروف أنها تغفل عائدة في تصاريح (الضامنة 
وقد تم في المقابل سؤال اصحاب المؤسسات عن فئات الزبائن وعلى األسواق التي يبيعون إليها خدماتهم وسلعهم والتي يحصلون منها 

وتم من ثم تثقيل حصة كل من قطاعات العمل، بعد إضافة النشاط الزراعي لكزنه ال يظهر ضمن المؤسسات بل تقوم به األسر . دخلهم
ول التالي الذي يبين تقديرا لتوزع مصادر دخل المقيمين في المنطقة بحسب قطاعات النشاط من جهة أولى مباشرة، واستخرج الجد

  .وفئات الزبائن وعلى األسواق من جهة أخرى
  

توزع مصادر دخل المقيمين بحسب قطاعات 
 النشاط وفئات الزبائن واألسواق

السوق خارج 
 المنطقة

المقيمون 
الدائمون في 

 البلدة

 المقيمون
الدائمون في 

 المنطقة

أبناء المنطقة 
 المصطافون

السائحون 
 والعابرون

حصة القطاع من 
 الدخل

 %24 %0 %1 %0 %4 %18 الزراعة
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 تربية الماشية والدواجن

 %14 %0 %0 %1 %1 %11 الصناعات الغذائية
 %1 %0 %0 %0 %0 %0 صناعات الزجاج والبالط واخفان

 %3 %0 %0 %1 %1 %0 صناعات معدنية
 %1 %0 %0 %0 %0 %0 األقمشة واأللبسة
 %1 %0 %0 %0 %0 %0 تجارة الجملة
 %11 %1 %2 %3 %4 %0 تجارة المفرق

 %4 %1 %1 %1 %1 %0 الفنادق والمطاعم
 %2 %0 %0 %1 %1 %0 النقل البري
 %1 %0 %0 %0 %1 %0 االتصاالت

 %9 %0 %0 %0 %1 %7 اإلدارة العامة
 %11 %0 %0 %0 %11 %0 يمالتعل

 %18 %0 %2 %3 %10 %2 الصحة والعمل االجتماعي
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 أنشطة  ثقافية وترفيهية

 %1 %0 %0 %0 %1 %0 خدمات لألشخاص وخدمات أخرى
 %100 %5 %9 %11 %36 %39 المجموع

  
 دوالر  مليون٢،٥ الدخل اإلجمالي، ويقارب رب ربعقايما زال يأتي في المقدمة، وهو تجدر اإلشارة إلى أن الدخل من الزراعة 

 ماليين منها ذهب لغير ٥ مليون دوالر، لكن ٧،٥قة تقارب ونذكر أن مجمل القيمة المضافة من الزراعة في المنط(سنويا 
ودور (لمجموع رتبة الثانية ويناهز خمس اويتبين أن الدخل المتأتي من قطاع الصحة والعمل االجتماعي يأتي في الم). المقيمين



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش

  ٧٥    cnbureau@dm.net.lb:بريد إلكتروني      ٩٦١ -١- ٢٠١٥٤٧:هاتف      ، بيروتجرجس تويني، شارع مرقدةبناية 

وأما ). وهنا يبرز دور مصنع المياه المعدنية% (١٤تليه الصناعات الغذائية ونسبتها ). المستشفى الحكومي واضح في هذا المجال
  %.١٠حصة كل من تجارة المفرق واإلدارات العامة والتعليم، فتناهز كل منها 

من زراعية وصناعية وخدمات (مات إلى األسواق الخارجية من بيع سلع وخد% ٣٩ويتبين في المقابل أن الدخل يتأتى بنسبة 
من % ٣٦وبنسبة ) وال سيما في مجالي الصحة وتجارة المفرق(من بيعها إلى جوار منطقة الدراسة % ١١وبنسبة ) اإلدارة العامة

ق غير المقيمين والسياح ويمثل إنفا). وال سيما في مجال تجارة المفرق وخدمات التعليم(إعادة إنفاق مداخيل المقيمين محليا 
  .من دخل المقيمين، متركزا في مجاالت تجارة المفرق والصحة والمطاعم% ١٤نسبة والعابرين 

من الدخل يحقق %٣٦من المجموع في مقابل % ٦٤وعليه يكون الدخل المحقق من خارج نطاق المقيمين في منطقة الدراسة يمثل 
ومن أصل الدخل من الخارج، ال . تخدمه المقيمون لدفع أثمان مشترياتهم من الخارجمحليا، والدخل المحقق من الخارج هو الذي يس

أي دون احتساب الهبات وقيم شراء األراضي وحصيلة االستثمارات (تتجاوز حصة الدخل المحقق للمقيمين من إنفاق المصطافين 
  %. ٨ ، وذلك المحقق من إنفاق السائحين سوى%٢١سوى ) في البناء والتجهيز الزراعي

  وضعية المقيمين في القرى الصغرى

ومن الواضح أن تركز النشاط الزراعي والمؤسسات االقتصادية والخدماتية في تنورين يفسر صعوبة أوضاع القرى الصغرى 
 في القرى الصغرى الواقعةتم استكمال التحقيق الميداني ببحث مباشر مع سكان لذا .  جميعاالمذكورةالفتقادها إلى عناصر الدخل 

  .، وكانت النتائج كالتاليحول األوضاع المعيشيةشمال غرب المنطقة 
   :المقيمين بصورة دائمة في هذه القرى كالتالييتوزع 

  
  قـوى عـاملة   عـدد تـالميذ  مجمـوع أفراد   عـدد اسر مقيمة   القرية 

  ٣٦  ١٤  ٩١  ٢٢  نيحــا 

  ٥٨  ٥١  ٢٠٨  ٥٧  كفور العربي 

  ٢  ١  ٢٩  ١٣  مزرعة بني صعب 

  ٢٠  ١٣  ٦٤  ١٩  حـردين 

  ١١٦  ٧٩  ٣٩٢  ١١١  المجمـــوع 

  
يشكلون و ، سنة وال يعملون٦٤ بمن فيهم االشخاص الذين هم دون ،اً شخص١٩٧وبذلك يكون عدد المقيمين غير القادرين على العمل 

  .من المقيمين% ٥٠حوالي 
  

  . النشاط الزراعي بشكل أساسي على الزيتون والتفاح واالجاصيقوم 
 ،ا طن٤٥٠ بحوالي )في سنة الموسم(كمية االنتاج  تقدر . والباقي شبه متروك،الزيتون مازال يلقى العنايةبساتين من % ٤٠حوالي 

  .، والباقي يستخدم للمائدة أو لصناعة الصابون) كلغ١٦,٥سعة التنكة ( تنكة ٣٠٠٠ ويعطي اًمن هذه الكمية يعصر زيت% ٧
وبذلك يكون المدخول ليرة، /٨٠,٠٠٠ /اً متوسط بيع التنكة حالي، تعد للبيع، تنكة زيت١٧٠٠يفيض عن االستهالك المنزلي حوالي و

  السنوي من الزيتون 
  يرة مليون ل١٣٦ = ٠ل٠ ل٨٠,٠٠٠*  تكنة ١٧٠٠

 تقدر قيمتها ، من العنبا طن٢٥ و، من االجاصا طن١٢٠ و، من التفاحا طن٢٨٠ بحوالي اًكمية انتاج االشجار المثمرة سنويتقدر 
  .يرة مليون ل٢٧٥لسوقية بحدود ا

  .في السنةيرة  مليون ل٤١١وبذلك يكون مجموع الدخل الزراعي لهذه القرى 
 يباع منها فقط النصف ، من الحليباً ليتر٤٨٠٠٠ بقرة حلوب تنتج في السنة ٢٤ فيوجد في هذه القرى ،أما لناحية التربية الحيوانية

  تشكل دخالً، رأس ماعز٥٥٠ في السنة ويربى في هذه القرى يرة مليون ل٢٠حدود  يقدر مدخول تربية البقر ب،بسبب ضيق السوق
  . مليون ليرة في السنة٣٦بحدود 

  
  
  
  
  
  
  

 فان موارد المقيمين ،غير المقيمين من أبناء هذه القرى إلى الدخل من االنتاج الزراعي الذي يذهب بالقسم االكبر منه إلى باالضافة
   :تشكل على النحو التاليت
  

الدخل السنوي   عدد العاملين  أبرز المهن  فئة النشاط
  بماليين الليرات

  ٣٧٩  ٤٣  ، عسكريحرفي،  موظف،مدرس  عاملون خارج هذه القرى

  ٢٢٥  ٣٨  ، آلية للنقل صاحب مؤسسة تجارية، حرفي،أجير، موظف  )في غير النشاط الزراعي(عاملون داخل القرى 

  ٤٦    تقليم،  قطاف،ري، فالحة(عمالة في االرض   نية في قراهمعاملون في قطاع الزراعة والثروة الحيوا

  ٢٠      تربية بقـر

  ٣٦      تربية مـاعز

  
  .ألسرةليرة  مليون ل٦,٣ حوالي ي أ)أي نصف مليون دوالر (في السنةيرة  ماليين ل٧٠٦وبذلك يكون دخل مجموع المقيمين بحدود 

  
  
  


