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 محافظة الزرقاء

 

 :لمحة عامة

تمتاز محافظة الزرقاء بؤنها إحدى محافظات الوسط 
فً المملكة، وتتكون من عدة وحدات إدارٌة تتمثل 
فً ستة ألوٌة، وٌوجد فً المحافظة عدة منشآت 
إقتصادٌة هامة منها مصفاة البترول األردنٌة، 

قة الحرة وعدة ومحطة الحسٌن الحرارٌة والمنط
جامعات خاصة وحكومٌة وعدد كبٌر من المصانع 

%( من حجم الصناعة 65التً تشكل ما نسبته )
األردنٌة من حٌث رأس المال والعمال واإلنتاج 

  والتً تساهم فً رفد اإلقتصاد األردنً.
 
 

 :والمناخ التضارٌس

 
 مختلفة وهً على ثالثة أشكال: بتضارٌسالزرقاء  تمتاز 
 .ما بٌن حوران والبلقاء الفاصلوأشهرها وادي الزرقاء وهو الحد  :  انــــــالودٌ -
 .للزرقاء: من الجهة الشرقٌة   الهضبة الصحراوٌة -
 .والبلقاء: وتقع إلى الغرب بمحاذاة محافظتً جرش   ةـالمرتفعات الجبلٌ -

 وهً ذات مناخ صحراوي جاف صٌفاً قلٌل األمطار شتاًء.
 
 

 الموقع والمساحة:

مععن الشععمال والعاصععمة مععن  المفرر  تقععع محافظععة الزرقععاء فععً شععمال المملكععة، بععٌن محععافظتً 
وتبلعععس مسعععاحة  والمفررر   وجررر   والبلقررر  الجنعععوب وتتمٌعععز بقربهعععا معععن محافظعععات العاصعععمة 

%( معععن مسعععاحة المملكعععة، وتشعععكل 6.5أي معععا نسعععبته ) 5(كعععم5177.76المحافظعععة حعععوالً )
األراضً الصحراوٌة الشرقٌة جزءاً كبٌراً معن مسعاحتها. و تمعر معن خاللهعا سعكة الحدٌعد التعً 

 . 7011تؤسست عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82


 :يةسكانالالواقع السكاني والكثافة 

بالتطور السكانً قبل بداٌات القرن العشعرٌن اممعر  ٌتعلقمرت الزرقاء فً مراحل متعددة فٌما 
 محافظعة الزرقعاء بلعس ععدد سعكانو ،العذي هعً علٌعه ا ن بالشكلالذي أدى الى التنوع السكانً 

%( مععن 75.0%(، ومععا نسععبته )5.5تصععل الععى )نسععبة نمععو ب 5110 عععامل( نسععمة 017711)
.ملكععة تقرٌبععاسععكان الم والجععدول التععالً ٌبععٌن توزٌععع السععكان حسععب الجععنس واللععواء والكثافععة   ً 

 السكانٌة فً محافظة الزرقاء.

 (1الجدول رلم )

 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة الزرلاء

النسبة من  عدد السكان )نسمة( اللواء
المحافظة 

% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

عدل الكثافة م
 السكانٌة
 2فرد/كم

 اناث ذكور

 775.5 07 5615.44 60.0 550611 575671 قصبة الزرقاء

 7007.4 7 55.51 46 757011 760101 الرصٌفة

 411.1 4 755.55 7.7 56541 51671 الهاشمٌة

 103.1 188 4061.15 188 001688 المجموع
 .5110دائرة امحصاءات العامة  -المصدر :

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 : التالًالزرلاء إلى ثالثة ألوٌة و ثالثة ألضٌة على النحو  محافظة تمسم

 لواء المصبة أوال  : 
  األزر  قض  
  بي ين قض  
  الضليل قض  

 
 لواء الرصٌفةثانٌا  : 
 لواء الهاشمٌةثالثا  : 

 
 

http://demo.dot.com.jo/dpu/node/288
http://demo.dot.com.jo/dpu/node/289
http://demo.dot.com.jo/dpu/node/290


 

 

 

 

 

 

 

 (7الخارطة رقم)

 خارطة محافظة الزرقاء حسب األلوٌة والقرى

 





 الزرلاءأبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة  
 

 أللف دٌنار()با

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2882 

نسبة 
اإلنفاق
% 

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمووووووووووووووووع المشوووووووووووووووارٌع  
الرأسوووومالٌة للمحافظووووة منهووووا 

 المشارٌع التالٌة

 
131655.0 53.8 

  

انشععاء مبنععى قصععر العععدل فععً  .7
 الزرقاء

وزارة 
 العدل

% 76تععععععععععععم انجععععععععععععاز  76 57.5 5161
 الزرقاء،  لمحكمة بداٌة

انشععاء مبنععى قصععر العععدل فععً  5
 الرصٌفه

وزارة 
 العدل

% لمحكمعععععععععة بداٌعععععععععة 6 6 55.5 7161
 الرصٌفة.

انشعععععععععاء مجمعععععععععع المحعععععععععاكم  .4
 الشرعٌة

دائرة 
قاضً 
 القضاة

تسععععلٌم اولععععً المشععععروع  711 54.6 711
 فً طور التؤثٌث.

وزارة  مستشفى الزرقاء الجدٌد. .5
 التخطٌط

فععععً موقععععع  العمععععل جععععار   44 67.6 0511
 المشروع.

دعععععععععم مشععععععععارٌع المجلععععععععس  .6
 امعلى للشباب

وزارة 
 المالٌة

ٌنفعععععذ حالٌعععععا المشعععععروع  01 01 7111
مععن قبععل شععركة المشععر  

 سبٌل الهندسٌة.

طرٌععععق الهاشععععمٌة   بلعمععععا   .7
 منطقة التوسعة

وزارة 
امشغال 
 العامة

 المشروع قٌد التسلٌم 711 711 5111

طرٌععق ٌععاجوز تقععاطع القععوات  .1
 لخاصة ا

وزارة 
امشغال 
 العامة

تععععععم امنتهععععععاء والعمععععععل  06 00.6 7111
 على انارة الطرٌق

تحسععععععععٌن تقاطعععععععععات علععععععععى  .0
 أوتستراد عمان/ الزرقاء.

وزارة 
 األشغال

العمععععل جععععار  فععععً موقععععع  01 711 7111
 المشروع.

وزارة  تنفٌذ طرٌق الزرقاء/األزر . .0
 األشغال

العمععععل جععععار  فععععً موقععععع  01 17.5 71111
 لمشروع.ا

مشعععععععععروع تنفٌعععععععععذ طرٌعععععععععق  .71
 بٌرٌن –الزرقاء 

وزارة 
 األشغال

تعععععععععم امنتهعععععععععاء معععععععععن  711 65.5 7111
 المشروع.

انشععععععاء مركععععععز للمعععععععوقٌن /  .77
 الضلٌل

وزارة 
التنمٌة 
 امجتماعٌة

تععععم التسععععلٌم والمشععععروع  711 45.1 405.7
 طور التؤثٌث

انشعععاء طعععابق اضعععافً لمركعععز  .75
 اسامة بن زٌد

وزارة 
ٌة التنم

 امجتماعٌة

تسعععلٌم اولعععً والمشعععروع  711 7.6 05
 فً طور التؤثٌث.



اكمعععال مركعععز الملععع  عبعععد   .74
 الثانً الثقافً

وزارة 

 الثق فت
تعععععم اسعععععتمال  قطععععععة امر   711 70.0 511

المجععععععععاورو لعمععععععععل مواقععععععععف 
 للمركز. ومسرح

مشععععععععروع البنٌععععععععة التحتٌععععععععه  .75
 لمدٌنة خادم الحرمٌن

وزارة 
 المالٌة

تععععم امنتهععععاء مععععن البنٌععععة  46 64.4 51111
 التحتٌه للمدٌنه.

مشعععععععععروع اععععععععععادة تنظعععععععععٌم  .76
 وتطوٌر مدٌنة الزرقاء

وزارة 
 المالٌة

71111 7.7   

مشعععععععروع حزمعععععععة اممععععععععان  .77
 امجتماعً

وزارة 
 التخطٌط

تشععٌر نسععبة امنفععا  الععى  61 45.7 016
ان المشعععععععععروع ٌسعععععععععٌر 
حسعععععععععععععععب النسعععععععععععععععب 

 المستهدفه لالنفا .

وزارة  ٌز امنتاجٌةمشروع تعز .71
 التخطٌط

تشععٌر نسععبة امنفععا  الععى  61 46.4 5606
ان المشعععععععععروع ٌسعععععععععٌر 
حسعععععععععععععععب النسعععععععععععععععب 

 المستهدفه لالنفا .

مشععععععععروع اكمععععععععال طرٌععععععععق  .70
 ٌاجوز/ الرصٌفة

وزارة 
 امشغال

العمععل جععاري فععً موقععع  11 70.7 611
 المشروع

مشعععععععروع طرٌعععععععق العععععععربط   .70
 لمستشفى الزرقاء الجدٌد

وزارة 
 امشغال

العمععل جععاري فععً موقععع  01 71 5111
 المشروع

تنفٌعععععذ جسعععععر علعععععى تقعععععاطع  .51
 الفٌحاء/ الزرقاء.

وزارة 
 األشغال

 التنفٌذالمشروع قٌد  71 1.4 5111

وزارة  تنفٌذ تقاطع الركبان. .57
 األشغال

العمععل جععاري فععً موقععع  51 01.0 5111
 المشروع.

مشععععععععروع انشععععععععاء واعععععععععادة  .55
تؤهٌععععععععععل طرٌععععععععععق امزر  / 

 دود العراقٌةالح

وزارة 
 امشغال

العمععل جععاري فععً موقععع  01 61.5 5111
 المشروع

وزارة  مشروع تنفٌذ جسر شومر . 54
 امشغال

الدراسععععععات والتصععععععامٌم  6 1 7111
منتهٌععه وتععم تاجٌلععه لعععام 

5171. 

مشععععععععروع اكمععععععععال انشععععععععاء  .55
 استراحات طرٌق امزر 

امبنٌة 
 الحكومٌة

611 17   

ة حزمعععععععععععة مشعععععععععععارٌع وزار .56
 التربٌة والتعلٌم

وزارة 
التربٌة 
 والتعلٌم

اعمعععععععععععععععال صعععععععععععععععٌانة  71 51 4556
واضعععععععععععافات  عععععععععععرف 

 صفٌة.

مشعععععععععععععععروع استصعععععععععععععععالح  .57
 امراضً

وزارة 
 الزراعة

زٌععععععععععععادة امراضععععععععععععً  71 51.5 410.6
 المزروعة 

مشععععروع المحطععععة المركزٌععععة  .51
لمعالجععععععععة المٌععععععععاو العادمععععععععة 

 الصناعٌة

وزارة 
 البٌئة

 طاءاعادة طرح الع  1.7 676



مشعععععععععععارٌع حزمعععععععععععة وزارة  .50
 الصحة

وزارة 
 الصحة

صعععععععععععٌانة واضعععععععععععافات  51 71.5 1775.0
وانشععععععععععاءات مراكععععععععععز 

 صحٌة.

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة الزرلاء مخالصة التمٌٌ

 
 2882مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 
 5110( دٌنعار لععام 747766.0مشارٌع الرأسعمالٌة لمحافظعة الزرقعاء )بلغت مخصصات ال

موزعععة علععى القطاعععات وحسععب الفصععول للععوزارات والععدوائر الحكومٌععة، فععً حععٌن بلععس اإلنفععا  
 %(.64.1( دٌنار أي ما نسبته )70154.1) 41/7/5110الفعلً حتى 

 )باأللف دٌنار(

 ممدر البٌان
2882 

االنفاق حتى 
38/6/2882 

 اإلنفاق الفعلً %نسبة 

 %64.1 70154.1 747766.0 المشارٌع الرأسمالٌة
 .5110المصدر: دائرة الموازنة العامة، 

 (7شكل رقم )

 

 
وٌشعععٌر توزٌعععع مخصصعععات المحافظعععة حسعععب القطاععععات الوظٌفٌعععة إلعععى أن قطعععاع الشعععإون 

م %( مععن إجمععالً مخصصععات محافظععة الزرقععاء لعععا76.0اإلقتصععادٌة إسععتؤثر علععى مععا نسععبته )
وذل  معن أجعل تنمٌعة المحافظعة إقتصعادٌاً والمسعاهمة فعً تخفعٌ  مععدمت البطالعة معن  5110

خععالل خلععق فععرج عمععل جدٌععدة مععن مشععارٌع البنٌععة التحتٌععة ومشععارٌع تعزٌععز اإلنتاجٌععة وتحفٌععز 
اإلسععتثمارات المحلٌععة، وٌععؤتً فععً المرتبععة الثانٌععة قطععاع الصععحة والععذي حععاز علععى مععا نسععبته 

ً مخصصات محافظعة الزرقعاء وتعالو القطاععات األخعرى بنسعب متقاربعة %( من إجمال51.0)
 ( . 5كما هو واضح فً الشكل رقم )

 
 

 (2شكل رلم )
 

 -وفً ما ٌلً تحلٌل موجز ألهم مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة حسب الفصول:

 
 -اإلشغال العامة واإلسكان :

 
إلسععكان فععً محافظععة الزرقععاء ( ألععف دٌنععار لععوزارة األشععغال العامععة وا51611تععم رصععد مبلععس )

%( معععن إجمعععالً المخصصعععات المرصعععودة للمحافظعععة وتعععم إنفعععا  51.0مشعععكلة معععا نسعععبته )



%( من المخصصات المرصودة لعوزارة األشعغال 76.6( ألف دٌنار أي ما نسبته )70170.7)
، وهعً معن نسعب امنفعا  المرتفعع لمثعل هعذا 41/7/5110العامة واإلسكان فً المحافظعة حتعى 

من العام. وٌعزى امرتفاع الى ارتفاع نسبة امنفا  فً بع  المشارٌع مثل تنفٌعذ تقعاطع الوقت 
 الركبان وطرٌق الهاشمٌة بلعما.

 
 -التربٌة والتعلٌم :
%( معععن إجمعععالً المخصصعععات 5.1( ألعععف دٌنعععار أي معععا نسعععبته )6517.0تعععم رصعععد مبلعععس )

( ألعف دٌنعار أي معا 4774.6) 7/5110/ 41المرصودة للمحافظة، وبلعس اإلنفعا  الفعلعً حتعى 
وهعً معن  %( من المخصصات المرصودة لوزارة التربٌة والتعلعٌم فعً المحافظعة60.1نسبته )

نسععب امنفععا  المرتفععع لمثععل هععذا الوقععت مععن السععنة. ٌعععزى امرتفععاع ارتفععاع نسععب انفععا  بععع  
 %.711المشارٌع حٌث بلغت 

 
 

 -الصحة :
( ألف دٌنار مشكلة 71557.4فً المحافظة )بلس حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة 

%( مععن إجمععالً المخصصععات للمشععارٌع الرأسععمالٌة فععً المحافظععة، كمععا بلععس 74.5مععا نسععبته )
%( معععن 71.1( ألعععف دٌنعععار أي معععا نسعععبته )71567.6)  41/7/5110اإلنفعععا  الفعلعععً حتعععى 

ل هععذا وهععً مععن نسععب امنفععا  المرتفععع لمثعع مخصصععات وزارة الصععحة فععً محافظععة الزرقععاء،
-%01الوقععت مععن السععنة. ٌعععزى امرتفععاع ارتفععاع نسععب انفععا  بععع  المشععارٌع حٌععث بلغععت

711.% 
 
 
 

 -الوزارات والدوائر االخرى:

( ألعف دٌنعار لبعاقً العوزارات والعدوائر الحكومٌعة او معا نسعبته 07541.7تم تخصعٌج مبلعس )
( ألعف 40764.5حٌعث تعم انفعا  ) للمحافظعه( من اجمالً المخصصعات المرصعودو 77.0%)

( من المخصصات المرصودة للعوزارات والعدوائر امخعرى حتعى %57.0دٌنار اي ما نسبته )
41/7/5110. 
 
 
 
 

 -وفٌما ٌلً بطاقة وصف ألهم المشارٌع التً تم تقٌٌمها:
 
 باأللف دٌنار



 إنشاء مبنى قصر العدل فً الزرقاءمشروع  -7

 0111 الكلفة الكلٌة: 

 

 شهراً  70 مدة التنفٌذ:
 5161 : 2882مخصصات عام 

 7517.7 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى

 :2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

57.5% 
76% 

  7/4/5110تم المباشرو بالمشروع بتارٌخ  سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة :

 %76 نسبة االنجاز التراكمٌة
 لمشروع ٌسٌر حسب ما هو مخطط له وم ٌوجد معوقات.ا تمٌٌم المشروع :

  مالحظات :

 
 

 باأللف دٌنار

 إنشاء مبنى قصر العدل فً الرصٌفةمشروع  -5

 1511 الكلفة الكلٌة: 

 

 شهراً  18 مدة التنفٌذ:
 7161 : 2882مخصصات عام 

 555.5 :38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 :2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

55.5% 
7% 

 .7/4/5110تم احالة العطاء وتمت المباشرة بالعمل  سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة :

 %7 نسبة االنجاز التراكمٌة
 المشروع ٌسٌر حسب ما خطط له. تمٌٌم المشروع :

  مالحظات :

 
 
 
 باأللف دٌنار

 الشرعٌة / الزرلاء إنشاء مجمع المحاكممشروع  -3

  7061 الكلفة الكلٌة :

 شهراً  55 مدة التنفٌذ:



 711 : 2882مخصصات عام 

 

 757.7 :  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 
 :2882نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2882نسبة االنجاز لعام 

54.6% 
711% 

 التؤثٌث. رصود لغاٌاتوالمبلس المتم امنتهاء من المشروع.  سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة :

 %711 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع طور التسلٌم. تمٌٌم المشروع :

ٌهععدف المشععروع إلععى تجمٌععع المحععاكم الشععرعٌة فععً محافظععة الزرقععاء  مالحظات :
 لتبسٌط الرقابة القضائٌة واإلدارٌة على أعمال المحاكم.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارباأللف دٌن

 مستشفى الزرلاء الجدٌدمشروع  -4

  08888 الكلفة الكلٌة 
 شهراً  47 مدة التنفٌذ

 0511  2882مخصصات عام 
 5050.6 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 : 2882نسبة االنجاز لعام

65.1% 
51% 

 ع.العمل جار  فً موقع المشرو سٌر العمل فً المشروع :
اضافة المطبخ المركزي، المصبغة، ثالجة حفظ المعوتً، ثالجعة صعٌدلٌة،  األوامر التغٌٌرٌة 

 ( ملٌون دٌنار.6تكٌٌف وٌقدر مبلس اموامر التغٌٌرٌة )
 %44 نسبة االنجاز التراكمٌة

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

تشفى الزرقاء القدٌم إلى المستشفى الجدٌعد معع ٌهدف المشروع إلى نقل مس مالحظات 



( 611زٌادة عدد األسرة بحٌث تصعل الطاقعة امسعتٌعابٌة للمستشعفى إلعى )
 سرٌراً.

                                        

 
 
 
 باأللف دٌنار

 دعم مشارٌع المجلس االعلى للشباب -5

 7615 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  70 مدة التنفٌذ
 7111  2882صصات عام مخ

 011  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى
 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2882نسبة االنجاز لعام 

01% 
71% 

العمل جار فً موقع المشروع وٌنفذ حالٌا من قبل شركة المشعر  سعبٌل  سٌر العمل فً المشروع:
 الهندسٌة.

 ٌ اعمال الكهرباء والمٌكان األوامر التغٌٌرٌة 

 %01 نسبة االنجاز التراكمٌة:
% بععد 07المشروع ٌسٌر ببطء شدٌد حٌث بلغت نسبة الفترو المنقضعٌه  تمٌٌم المشروع 

 التمدٌدات الزمنٌة التً طلبت والسبب ٌعود الى تغٌٌر اكثر من مقاول.

 - مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 التوسعةالزنٌة شاملة منطمة -بلعما-طرٌك الهاشمٌةمشروع  -6

  1557 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  47 مدة التنفٌذ
 5111  2882مخصصات عام 

 5111 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 
 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2882نسبة االنجاز لعام 

711% 
711% 



 تم امنتهاء من المشروع. سٌر العمل فً المشروع:

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %711 النجاز التراكمٌة:نسبة ا
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وم ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 ٌربط محافظة المفر  بمحافظة الزرقاء. مالحظات 
 

 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 تماطع الموات الخاصة-طرٌك ٌاجوز  مشروع -0

 75761 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  47 مدة التنفٌذ
 7111  2882مخصصات عام 

 006.5  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

00.6% 
06% 

 تم امنتهاء من المشروع. العمل جاري على انارة الطرٌق سٌر العمل فً المشروع: 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %06 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معوقات.المشروع  تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 الزرلاء-تحسٌن تماطعات على اتوستراد عمانمشروع  -0
 75111 الكلفة الكلٌة 



 شهراً  47 مدة التنفٌذ
 7111  2882مخصصات عام 

 7111  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى
 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2882النجاز لعام نسبة ا
711% 
711% 

 المشروع قٌد التنفٌذ / العمل جار فً موقع المشروع  سٌر العمل فً المشروع: 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %01 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 األزرق -ٌك الزرلاء تنفٌذ طرمشروع  -2

  77111 الكلفة الكلٌة 
  شهراً  50 مدة التنفٌذ

  71111 2882مخصصات عام 

  1755.0 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

17.5% 
76% 

 

 العمل جار  فً موقع المشروع . سٌر العمل فً المشروع :

تحوٌععل الطرٌععق مععن مسععربٌن إلععى أربعععة مسععارب مفصععولٌن بجزٌععرة  غٌٌرٌة األوامر الت
 وسطٌة.

 %01 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

ٌهععدف المشععروع إلععى ربععط المحافظععات والمنععاطق السععٌاحٌة مععن خععالل  مالحظات 
 شبكة طر  بمستوى فنً عالً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 باأللف دٌنار

 بٌرٌن -مشروع تنفٌذ طرٌك الزرلاء  -18

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  7111 2882مخصصات عام 

  655.6  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

65.5% 
61% 

 

 اء من المشروع.تم امنته سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %711 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 
 

 باأللف دٌنار

 إنشاء مركز للمعولٌن / الضلٌل مشروع -11

 7511 الكلفة الكلٌة

 

 شهراً  55 مدة التنفٌذ 
 405.7 2882مخصصات عام 

 750.1 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2882  

 :2882نسبة االنجاز لعام 

45.1% 
46% 

 تم امنتهاء من المشروع وتم  استالمه أولٌاً. سٌر العمل فً المشروع:
 المبلس المرصود فً قانون الموازنة لتؤثٌث وتجهٌز المركز. األوامر التغٌٌرٌة 

 %711 النجاز التراكمٌة:نسبة ا
 ٌسٌر حسب المخطط له  تمٌٌم المشروع 

ٌهدف المشروع إلى إٌعواء وتؤهٌعل وتعدرٌب ذوي امحتٌاجعات الخاصعة  مالحظات 
 %( من عدد السكان.5حٌث قدرت نسبة امعاقة فً الزرقاء )

 
   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 إنشاء طابك اضافً لمركز أسامة بن زٌد مشروع -12

  506 الكلفة الكلٌة
 شهراً  55 مدة التنفٌذ 

 05 2882مخصصات عام 
 7.5 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

  2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

7.6% 
% 

تعععم امنتهعععاء معععن المشعععروع/وتم اسعععتالمه أولٌعععاً. المبلعععس المرصعععود  سٌر العمل فً المشروع:
 ٌث الطابق الجدٌدلغاٌات التؤث

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %711 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

 باأللف دٌنار

 إكمال مركز الملن عبدهللا الثانً الثمافً مشروع -13

  7111 الكلفة الكلٌة
 شهراً  07 مدة التنفٌذ 
 511 2882عام مخصصات 

 41.1 38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 
 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2882نسبة االنجاز لعام 

70.0% 
55% 

تم امنتهاء من تنفٌذ المشروع وتم تسعلٌم المبنعى، تعم طعرح عمعل  - سٌر العمل فً المشروع:
دراسات لقطعة امر  المستملكه المجاورو للمركز منشاء مواقف 

 مسرح واسوار.و
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % 711 نسبة االنجاز التراكمٌة:



 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

ٌهدف المشروع إلعى تفعٌعل النشعاطات الفنٌعة والثقافٌعة فعً محافظعة  مالحظات 
 الزرقاء وإظهار معالم الحضارة األردنٌة العربٌة فً إقلٌم الوسط.

 

 

 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع البنٌة التحتٌة لمدٌنة خادم الحرمٌن  -14

  51111 الكلفة الكلٌة
  شهراً  47 مدة التنفٌذ

  51111 2882مخصصات عام 

  57470  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

64.4% 
% 

 

 م انجاز البنٌة التحتٌة المإدٌة الى طرٌق مدٌنة خادم الحرمٌنت سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %46 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 اعادة تنظٌم وتطوٌر مدٌنة الزرلاءمشروع  -15

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  71111 2882مخصصات عام 

  777  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

7.7% 
61% 

 

 . سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %711 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 سب المخطط وم توجد معوقات.المشروع ٌسٌر ح تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار



 حزمة االمان االجتماعًمشروع  -16

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  016 2882مخصصات عام 

  441  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

45.7% 
61% 

 

تشععٌر نسععبة امنفععا  الععى ان المشععروع ٌسععٌر حسععب النسععب المسععتهدفة  سٌر العمل فً المشروع :
 لالنفا .

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %61 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 

 باأللف دٌنار

 تعزٌز االنتاجٌةمشروع  -10

  7611 لفة الكلٌةالك
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  5606 2882مخصصات عام 

  077  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

46.4% 
61% 

 

تشععٌر نسععبة امنفععا  الععى ان المشععروع ٌسععٌر حسععب النسععب المسععتهدفة  سٌر العمل فً المشروع :
 لالنفا .

 - ألوامر التغٌٌرٌة ا
 %61 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 اكمال طرٌك ٌاجوز / الرصٌفهمشروع  -10

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  611 2882مخصصات عام 

  450.5  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

70.7% 
61% 

 

 العمل جاري فً المشروع. سٌر العمل فً المشروع :



 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %11 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 ف دٌنارباألل

 طرٌك الربط لمستشفى الزرلاء الجدٌدمشروع  -12

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  5111 2882مخصصات عام 

  451  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

71% 
61% 

 

 وقع المشروع.العمل جاري فً م سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %01 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 

 باأللف دٌنار

 جسر تماطع الفٌحاء / الزرلاءمشروع  -28

  1111 الكلفة الكلٌة
  شهراً  47 مدة التنفٌذ

  5111 2882مخصصات عام 

  6.7  38/6/2882إلنفاق الفعلً حتى ا

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

1.4% 
% 

 

 المشروع قٌد التنفٌذ سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %71 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 تنفٌذ تماطع الركبانمشروع  -21

 5111  
  شهراً  47 مدة التنفٌذ

  5111 2882مخصصات عام 



  7076.4  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

07% 
16% 

 

 المشروع قٌد التنفٌذ. سٌر العمل فً المشروع :
 - التغٌٌرٌة  األوامر

 %51 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 انشاء واعادة تـاهٌل طرٌك االزرق / الحدود العرالٌةمشروع  -22

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  5111 2882مخصصات عام 

  7111  38/6/2882إلنفاق الفعلً حتى ا

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

61.5% 
61% 

 

 العمل جاري فً موقع المشروع. سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %01 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 ت.المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقا تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 
 
 
 باأللف دٌنار

 جسر شومرمشروع تنفٌذ  -23

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  7111 2882مخصصات عام 

  1  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

1% 
1% 

 

 .5171لدراسات والتصمٌم وتم تؤجٌله لعام امنتهاء من ا سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %6 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار



 اكمال انشاء استراحات طرٌك االزرقمشروع  -24

  7611 الكلفة الكلٌة
  اً شهر 55 مدة التنفٌذ

  611 2882مخصصات عام 

  401.1  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

17% 
61% 

 

 . سٌر العمل فً المشروع :
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة:
 .المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 حزمة مشارٌع وزارة التربٌة -25

  4556 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  4556 2882مخصصات عام 

  7505.7  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

51% 
51% 

 

اعمال صٌانة واضافات  رف صفٌة وصعامت رٌاضعٌة وتؤثٌعث وتجهٌعز المعدارس، تمثل  سٌر العمل فً المشروع :
%، صٌانة شاملة لمدرسة سمرقند وطارقومدرسعة عكرمعة 06انشاء مدرسة حً الزواهرو

%، هععارون 71%المغٌععر ابععن شعععبة واسععماء بنععت بكععر 11%، المقرٌععزي 76والهاشععمٌة
 %.16الرشٌد وعاتكة وهندبنت امٌة

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %71 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 استصالح االراضًمشروع  -26

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  410.6 2882مخصصات عام 

  05  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882فاق من المخصص نسبة اإلن
 :2882نسبة االنجاز لعام 

51.5% 
61% 

 

ٌهدف المشروع الى زٌعادة امرا  المزروععة بالمحافظعة واستصعالح  سٌر العمل فً المشروع :
 امراضً الجبلٌة.



 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %71 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 قات.المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معو تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 مشروع المحطة المركزٌة لمعالجة المٌاه العادمة الصناعٌة -20

  7611 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  676 2882مخصصات عام 

  1.6  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

1.7% 
% 

 

 تم اعادة طرح العطاء  ر العمل فً المشروع :سٌ
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع م ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 باأللف دٌنار

 مشارٌع حزمة وزارة الصحة -20

  1775.0 الكلفة الكلٌة
  شهراً  55 مدة التنفٌذ

  1775.0 2882صات عام مخص

  154.6  38/6/2882اإلنفاق الفعلً حتى 

 2882نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2882نسبة االنجاز لعام 

71.5% 
51% 

 

تمثل مشارٌع صٌانة واضافات انشاء مركز صحٌة وتوسععة المستشعفٌات تحعدٌث وتطعوٌر  سٌر العمل فً المشروع :
%، مركععز صععحً اسععكان 56ً القادسععٌة امجهععزة والمعععدات الصععحٌة. مثععل مركععز صععخ

 %.01اممٌر طالل 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %51 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشارٌع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معوقات. تمٌٌم المشروع 

 - :مالحظات 

 

 

 الزرلاءنظرة سرٌعة حول اإلنجازات التنموٌة فً محافظة 



 -وفما  للمطاعات اإللتصادٌة : الزرلاءبرز اإلنجازات فً محافظة نورد فٌما ٌلً تحلٌال  موجزا  أل

 

  البنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة األساسٌة:أوال: 

 :األشغال العامة واإلسكان( 1

 من المهام منها : بالعدٌد العامة بمحافظة الزرلاء  االشغال مدٌرٌة  تموم

 خلطات ساخنة للطر  النافذة توفٌر 
 ارٌع امسر الفقٌرةعلى مش امشراف 
 بلعما -توسعة جسر سكة الهاشمٌة  تنفٌذ 
 (5العقد ) -امزر   -هٌل طرٌق الزرقاء ؤعادة تإو  تحسٌن 
 الزرقاء –توستراد عمان أوتقاطعات  تنفٌذ. 
 الطر  صٌانةو  نشاءإ. 

 .ةنوٌة والقروٌة والزراعٌة المعبدالداخلٌة الرئٌسٌة والثا ٌبٌن أطوال الطر التالً  والجدول
 (1-1الجدول رلم )

 وأطوالها الداخلٌة أنواع الطرق

 طول الطرٌك ) كم ( نوع الطرٌك

 414 رئٌسٌة

 750 ثانوٌة

 761 قروٌة

 761 زراعٌة 

 1252 المجموع
 .5111مدٌرٌة األشغال العامة،  -المصدر :

 ،معن الطعر  الرئٌسعٌة المعبعدةالمحافظات المجاورة بشعبكة مع  الزرقاءترتبط محافظة و
 خدمات. الالبضائع ووتعتبر هذو الطر  عنصراً مهما فً حركة األفراد و

 
 والري والسدود:( المٌاه 2

حٌععث تبلععس نسععبة  ملععم (511)محافظععة حععوالًالفععً السععنوي  بلععس معععدل هطععول األمطععارٌ
 .%( من إجمالً السكان00المخدومٌن بالمٌاو ما ٌقارب )

تبلععس حصععة الفععرد مععن التزوٌععد و ،ٌنععابٌع (4ى )باإلضععافة إلعع، اً بئععر (451) ا بععاروٌبلععس عععدد 
 ( لتر/ٌوم.750المائً حوالً )

من إجمالً  (%01.1ما نسبته )عدد السكان المشمولٌن بخدمة الصرف الصحً وٌشكل 
 سكان المحافظة. 



 

 

 (2-1الجدول رلم )

 حسب الغرض من اآلبار الحكومٌة السنوي التزوٌد المائً 

 (3) ملٌون م السنوي كمٌة التزوٌد نوع  االستخدام

 55.7 منزلً

 44.6 المجموع
 .5111اإلحصاءات العامة، التقرٌر السنوي المصدر 

 

 :لطاع الكهرباء( 3

رئٌسععٌٌن همععا محطععة تحوٌععل  مصععدرٌنتغذٌععة محافظععة الزرقععاء بالتٌععار الكهربععائً مععن  تععم
ة مخدومعة جمٌعع منعاطق المحافظع وتعتبعرالحسٌن الحرارٌة ومحطة تحوٌل العبدلً الرئٌسٌة 

  محطة تحوٌل. 7101% من خالل 711حٌث تصل نسبة المخدومٌن الى  بشبكة الكهرباء.

              

 :البرٌد واالتصاالت( 4
 

( مقاسعم 7)تغطً الخدمة الهاتفٌة جمٌع التجمععات السعكانٌة فعً المحافظعة وذلع  معن خعالل 
كمعا وتغطعً الخعدمات  مقاسعم فرعٌعة موزععة علعى منعاطق المحافظعة، (0) اٌتبع لهع رئٌسٌة

 ٌا.برٌد امكتب (51)البرٌدٌة معظم مناطق المحافظة وذل  من خالل 
 
 :المواصالت العامة( النمل و5
 

وسائط نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلٌة  الزرقاءتتوفر فً محافظة 
ث لخدمة سكان المحافظة، كما تم إحالة مشروع القطار الكهربائً الخفٌف حٌ والخارجٌة

( 10(كم/ساعة وبمعدل )01(كم وتصل سرعة القطار إلى )51ٌبلس طول خط القطار )
 ( ألف راكب ٌومٌاً .711رحلة ٌومٌاً ذهاباً وإٌاباً ومن المتوقع أن ٌنقل )

 

 

 ثانيا: التنمية االجتماعية والموارد البشرية:
 



 :لطاع الصحة( 1
  

تحسعٌن الموشعرات  ادى العىوسعاً، شهد القطاع الصحً خالل السنوات الماضعٌة تطعوراً ملم
الصععحٌة فععً المحافظععة، حٌععث شععملت الخععدمات الصععحٌة تقرٌبععا ا لععب منععاطق المحافظععة، 

والعدٌعد معن المستشعفٌات وتتوفر هذو الخدمات من خالل مدٌرٌة الصحة والمراكعز الصعحٌة 
( للقطععاع الخععاج 7( مستشععفٌات منهععا )0الحكومٌععة والخاصععة حٌععث ٌوجععد فععً المحافظععة )

  مستشععفى ٌتبععع للخععدمات الطبٌععة الملكٌععة وهععو مستشععفى األمٌععر هاشععم بععن الحسععٌن وهنععا
ومستشععفٌان ٌتبعععان لععوزارة الصععحة همععا مستشععفى األمٌععر فٌصععل بععن الحسععٌن ومستشععفى 

ة فععً مستشععفٌات وبلععس سععرٌر، ( 051) المحافظععة الزرقععاء الحكععومً، حٌععث بلععس عععدد امسععرا
ة الكعوادر التعالً ٌبعٌن ععدد المرافعق الصعحٌة و والجعدول (،%06) معدل اشعغال هعذو امسعرا

 .الطبٌة
 
 
 
 

 

 (1-2الجدول رلم )

 البٌانات االحصائٌة لمطاع الصحة فً محافظة الزرلاء

 قطاع الصحة
 على المجموع 

 مستوى المحافظة

 8 عدد المستشفيات

 749 عدد األسرة

 عدد المراكز الصحية 

 6 شامل 

 97 أولي

 6 فرعي

 44 المجموع

 53 طفولةالمومة واالد مراكز عد

 عدد المختبرات
 41 مختبر

 41 اشعة 

 95 اسنان عيادات االسنان

 عدد الصيدليات 

 966 خاصة 

 49 حكومي

 518 المجموع

 419 طبيب عام

 444 طبيب اختصاص

 45 طبيب اسنان 

 43 صيدلي



 373 تمريض

 94 فني مختبر / اشعة

 .5111لعامة / الكتاب امحصائً السنوي دائرة امحصاءات ا -:المصدر 

 

  :التعلٌم( لطاع 2

 
 التعلٌم األساسً والثانوي والمهنً: (أ

رفع كفاءة وتطوٌر مستوى التعلٌم فعً المحافظعة إلعى  فًقطاع التربٌة والتعلٌم  تتركز مهمة
جانب تؤمٌن القوى العاملة المإهلعة وتحفٌعز القطعاع الخعاج فعً تنمٌعة المعوارد البشعرٌة بمعا 

فععً مختلععف المواقععع واألنشععطة  رفععع مسععتوى أداء هععذو القععوى وزٌععادة إنتاجٌتهععاٌععإدي إلععى 
 اإلقتصادٌة.

 
 

 
 (2-2الجدول رلم )

 فً المحافظة حسب الجنس واللواءالصفٌة  والشعب المدارسعدد 

 عدد الشعب عدد المدارس اللواء

 مختلط إناث ذكور  مختلط إناث ذكور

 7761 7615 7156 550 717 04 قصبة الزرقاء

 155 065 007 715 41 54 الرصٌفة

 2481 2354 2616 351 131 136 المجموع
 .5111دائرة امحصاءات العامة / الكتاب امحصائً السنوي  -المصدر :

 

فعً قصعبة ( مدرسة 770وٌتضح من الجدول أعالو أن عدد المدارس فً محافظة الزرقاء بلس )
أعداد الطلبة والمعلمٌن حسب المراحل التعلٌمٌة خالل ٌبٌن ً والجدول التال، الزرقاء والرصٌفة

 .5117العام 
 

 

 (3-2الجدول رلم )

 الجنس واللواءحسب توزٌع الطلبة و المعلمٌن ونسبة الطلبة 

 عدد الطلبة عدد المعلمٌن اللواء
طالب لكل 

 معلم

لطلبة ا%
لصبة ً ف

 الزرلاء

لطلبة ا%
فً 

 الرصٌفة
 إناث ذكور إناث ذكور



 57.0 15440 15677 5501 5671 قصبة الزرقاء
74.0 47.7 

 56.4 57511 55016 5717 7751 الرصٌفة

 188 23 232268 18120 المجموع الكلً
 5111دائرة امحصاءات العامة / الكتاب امحصائً السنوي  -المصدر :

 

  :التعلٌم العالً (ب

حٌعث ٌوجعد فعً المحافظعة جامعتعان ، باهتمام كبٌر الزرقاءٌحظى التعلٌم العالً فً محافظة 
واحععدة خاصععة وهععً جامعععة الزرقععاء األهلٌععة وجامعععة حكومٌععة هععً الجامعععة الهاشععمٌة، أمععا 

( كلٌعات هعً كلٌعة الزرقعاء الحكومٌعة، معهعد المهعن 7كلٌات المجتمع فٌوجعد فعً المحافظعة )
ع اإلسعالمً وكلٌعة الطبٌة المساندة، كلٌة رفٌدة للتمرٌ ، كلٌة الزرقاء األهلٌة، كلٌة المجتمع

 قرطبة للبنات.
 
 
 

  :االجتماعٌة التنمٌة (2

تهدف التنمٌة امجتماعٌة إلى تنمٌعة اإلنسعان وتؤهٌلعه وتفعٌعل قدراتعه باعتبعارو محعور التنمٌعة 
ومحركهعععا وهعععدفها وٌنعععاط بهعععذا القطعععاع دورا مهمعععا لوجعععود معععدٌرٌتٌن للتنمٌعععة امجتماعٌعععة 

( ٌتفعرع عنهمعا ععدة مكاتعب ومراكعز منتشعرة فعً ةالرصٌف)إحداهما فً الزرقاء والثانٌة فً 
جمٌع أرجاء المحافظعة، وتقعوم هاتعان المعدٌرٌتان بالتععاون والتنسعٌق معع المكاتعب والمراكعز 
التابعععة لهمععا بتقععدٌم العدٌععد مععن الخععدمات التععً تهععدف مععن خاللهععا إلععى تحسععٌن المسععتوى 

 عام. ى وحدة وتماس  المجتمع بشكلامقتصادي وامجتماعً والعمل عل
 -:لمحافظة من خاللتقدم خدمات الرعاٌة امجتماعٌة للمواطنٌن فً او
مععن الخععدمات مثععل معونععة نقدٌععة  اً ٌقععدم الصععندو  عععدد  -صووندوق المعونووـة الوطنٌووـة :  ( أ

متكععررة وتؤهٌععل جسععمانً و ٌرهععا مععن الخععدمات التععً ٌقععدمها الصععندو ، وٌبلععس عععدد 
% معن امسعر 77.6رو اي ما نسعبته ( اس1661امسر المحتاجه فً محافظة الزرقاء )

 .   5117المحتاجه فً المملكة حسب التقرٌر السنوي لصندو  المعونه الوطنٌة 

ٌقوم الصندو  بمجموعة من النشعاطات تشعمل التثقٌعف   -ب ( الصندوق األردنً الهاشمً:
ومشععاركة فاعلععة مععع األسععرى، والععدورات تدرٌبٌععة، وتقععدٌم خععدمات أمومععة وطفولععة 

 .لمحلًالمجتمع ا
 

 :التدرٌب المهنً( لطاع العمل و4

 أ( العمل: 

%( معن إجمعالً سعكان 40.7بلغت نسبة المشتغلٌن والناشطٌن إقتصادٌاً فعً المحافظعة )
%( ومععن اإلنععاث 71.1المحافظععة ، حٌععث بلغععت نسععبة الناشععطٌن إقتصععادٌاً مععن الععذكور )

%( 77.4فظععة )%( مععن إجمععالً المشععتغلٌن، فععً حععٌن بلععس معععدل البطالععة للمحا77.4)
%( إناث من إجمالً العاطلٌن عن العمعل فعً المحافظعة 56.7%( ذكور و )0.1منهم )



حسعب إحصعائٌات دائعرة اإلحصعاءات العامعة ، الكتعاب امحصعائً السعنوي  5111لعام 
5111. 

 

 ب( التدرٌب المهنً:
ة تسعى مإسسة التدرٌب المهنً فً محافظة الزرقاء إلى تدرٌب وتؤهٌعل الكعوادر البشعرٌ
علععى مهععن تمكنهععا مععن ولععوج سععو  العمععل بكفععاءة عالٌععة حٌععث تضععم مععدٌرٌات التععدرٌب 

 -المهنً فً محافظة الزرقاء عدة مراكز وهً :
 مركز الهاشمٌة. -
 مركز ٌاجوز. -
 مركز السواقٌن. -
 مركز إناث الزرقاء. -
 
 
 
 

 الرٌاضة والشباب ( لطاع الثمافة و5
المختلفة، باإلضافة إلى دورو فً إقامة  والثقافٌة ٌاضٌةٌساهم هذا القطاع بتوفٌر المرافق الر

فعععً والثقافٌعععة األندٌعععة الرٌاضٌعععثة والثقافٌعععثة التعععً تسعععاهم فعععً تطعععوٌر الحركعععثة الرٌاضٌعععثة 
 المحافظة.

 

 

  والشؤون والممدسات اإلسالمٌة: األولاف( 6
اهم بشكل وٌس الزرقاءٌعتبر قطاع األوقاف من القطاعات امجتماعٌة الهامة فً محافظة 

، المواقع الدٌنٌة ىالتركٌز علٌن األئمة والوعاظ فً المساجد وفاعل بتوفٌر دور العبادة وتعٌ
( مسجداً، كما تضم محافظة الزرقاء عدد من 607حٌث ٌبلس عدد المساجد فً المحافظة )

فٌبلس  الوعاظ واألئمةالمراكز الثقافٌة اإلسالمٌة ودور القرآن النموذجٌة، أما عدد المإذنٌن و
 . التالً عدد المساجد والوعاظ وأمئمة فً المحافظةوٌبٌن الجدول  ( موظف.7547)

 

 (5-2الجدول رلم )

 فً محافظة الزرلاءعدد المساجد والوعاظ 

 على مستوى المحافظة العدد

 607 المساجد

 47 الواعظات والمرشدات

 511 الوعاظ واألئمة 



 511 مإذن وخام 
 .5110،  وقافالتخطٌط فً وزارة  ام مدٌرٌة -المصدر :    

 
 

 التنمٌة االلتصادٌة:ثالثا: 

 :الزراعة( 1
كان لتوافر المٌاو وخصعوبة األراضعً فعً  فقدالزراعة كانت السمة األبرز فً تارٌخ الزرقاء ، 
للسععكن وامسععتقرار، فمععن واحععات  مكانععا لزرقععاءاكثٌععر مععن مناطقهععا شععجع الكثٌععرٌن مختٌععار 

متنزهعات الرصعٌفة ومعزارع السعخنة وسعٌل الزرقعاء،  إلعى الغزٌرةو والٌنابٌع األزر  ذات المٌا
اٌضعععا فعععً جعععذب أصعععحاب الثعععروة الحٌوانٌعععة معععن القبائعععل  وسعععاعد ، ربعععاالحرجٌعععة  والغابعععات
معن الزرقعاء شعرقا حتعى األزر   رعً الماشٌة فً المناطق الشاسععة علىالتً حافظت  البدوٌة

وٌبعٌن  ،وفً محٌط حو  سٌل الزرقاء وعلى إمتعدادو ا، رب والعالو وحتى بٌرٌن والمسرات 
 للمحاصٌل الزراعٌة المختلفة. المزروعةالجدول المساحات 

 
 
 
 

 
 (1-3الجدول رلم )

 المساحات المزروعة حسب نوع المحاصٌل 

 المساحات المزروعة )دونم ( نوع المحصول

 50775 محاصٌل حقلٌة

 67606 أشجار مثمرة

 55717 الخضروات

 184385 جموعالم
 .5117اإلحصاءات العامة / التقرٌر السنوي،  -المصدر :

 
فً جمٌع  م7/77/5111وبالنسبة للثروة الحٌوانٌة فقد تم إجراء تعداد عام للمواشً بتارٌخ 

 .وعددها الثروة الحٌوانٌة أنواعالتالً  مناطق المحافظة وٌبٌن الجدول
 

 (2-3الجدول رلم  )

  الحٌوانٌةالثروة 



 أبمار ماعز ضان النوع

 40411 56571 746011 العدد
 .5111دائرةاإلحصاءات العامة / الكتاب امحصائً السنوي،  -المصدر :

 

 

  :السٌاحة واآلثار( 2

 
تعؤثٌرو  رٌعتبر قطاع السٌاحة من القطاعات اإلنتاجٌعة المهمعة فعً المحافظعة والعذي م ٌقتصع

 ل ٌشمل الجانب امجتماعً والثقافً.على الجانب امقتصادي فحسب ب

محافظععة الزرقععاء العدٌععد مععن المواقععع األثرٌععة والمهمععة التععً تغطععً كافععة مراحععل  تُضععمو
 .اإلنسانٌة عبر العصور الحضارة

 

 

 

 

 

 

 

 (3-3الجدول رلم )

  الزرلاءأهم الموالع السٌاحٌة واألثرٌة فً محافظة 

 الموالع األثرٌة الموالع السٌاحٌة اللواء

 لبر  الرومانٌةا 
 مٌاو ساخنة/األزر  الجنوبً

 قصر شبٌب

 قصر الحالبات

 محمٌة الشومري
 األزر  الجنوي

 القصر األحمر

 قصر السل

وادي رجل ومواقع القصور 
الحجرٌة فً الصحراء شر  

 قصٌر عمرة

 قصر الماخونة



 قصر العوٌند األزر 

 جبل الرحٌل  

 جبل المطو 

 كٌةجبل البا

 تل البٌرة  

 تل السخنة  

 قلعة األزر   

 خربة خو  

 خربة زوبٌا  

 خربة البتراوي  

 خربة الهاشمٌة  

 خربة الرصٌفة  

 خربة أبو الزٌغان  

 خربة المكحول  

 خربة المسرة  

 خربة الجاموس  

 القنٌة  

 الحسٌنٌة  

 صروت  

 جربٌة  

 مقام عٌسى  

  رٌسا  

 الصراححمام   

 رجم المخٌزان  
 م.5117مدٌرٌة السٌاحة وا ثار، -المصدر :

 

  :الصناعة والتعدٌنلطاع  (7
( منشرةة ويرم األعلرن مرن 1324يقدر عدد منشآث الصن عت والتعردين فرم مف ف رت الارقر    

 بين جميع األنشطت اإلقتص ديت ويليه  النقل واإلتص الث واإلنش  اث والاراعت.
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