
 

 

 محافظة البلقاء
 

 

 

 

 

 

 



 

 محافظة البلقاء

 

 :لمحة عامة

 

تتمٌز محافظة البلقاء بطبٌعتها الجبلٌة وبتنوع 
المناخ والتضارٌس، فهً تقع فً الجزء الغربً 
ً بٌن كافة  ً متوسطا من المملكة حٌث تكتسب موقعا
محافظات المملكة إشتهرت بطبٌعتها الخالبة 

  ة.وكرومها الجمٌلة وآثارها القدٌم
 

 

 

 :والمناخ التضارٌس

 
تتمٌز المحافظة بتنوع المناخ والتضارٌس إذ تنخفض منطقة األغوار لتصل  
(م ، حٌث أن مناطقها 3311(م تحت سطح البحر، أما الجبال فٌصل ارتفاعها إلى )222إلى)

المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتاًء ومعتدل صٌفاً، وٌبلغ معدل هطول األمطار فٌها 
(ملم، أما المناطق المنخفضة )األغوار( فتتمٌز بإعتدال درجات الحرارة شتاًء وإرتفاع 411)

(ملم، مما ٌعطً المحافظة 211-331درجات الحرارة صٌفاً وٌبلغ معدل هطول األمطار فٌها )
مٌزة زراعٌة نسبٌة تساعدها على التنوع فً الزراعات على مدار العام، فضالً عن األهمٌة 

 لٌها الشتاء والصٌف.السٌاحٌة بفص
 

 الموقع والمساحة:

تقع محافظة البلقاء فً الجزء الغربً من المملكة، وتمتاز محافظة البلقاء بموقعها 
( كم، 23محافظات المملكة وٌبعد مركز المحافظة عن العاصمة عمان حوالً ) الوسطً بٌن

%( 3.1ما نسبته )وبهذا تشكل المحافظة  2(كم3331وتبلغ مساحة محافظة البلقاء حوالً )
 من المساحة الكلٌة للمملكة. 

 

 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 



( نسمة )دائرة اإلحصاءات العامـة 101211ٌبلغ عدد السكان فً المحافظة حوالً )
(، وٌتوزع سكان المحافظة على ألوٌة المحافظة الخمسة، وٌالحظ بأن هناك تركز 2112

%( على التوالً، فٌما ٌالحظ 12%، 12صبة السلط بنسبة )سكانً فً لوائً عٌن الباشا وق
( 3234.3الكثافة السكانٌة البارزة على مستوى المحافظة فً لواء عٌن الباشا إذ تبلغ )

 .2نسمة/كم
 (1الجدول رلم )

 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة البلماء

عدد السكان  اللواء
 )نسمة(

ة من النسب
المحافظة 
% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانٌة
 اناث ذكور 2فرد/كم

 240 21 232 13.2 30101 42431 لواء القصبة

 021 1 11 4.2 33121 32221 ماحص والفحٌص

 232 23 221 31.2 22301 24021 دٌر عال

 324 22 212 33.1 31411 21231 الشونة الجنوبٌة

 3234.3 1 10 12.2 41331 21411 عٌن الباشا

 34246 133 1111 133 303433 المجموع
 .2112دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 -تقسم المحافظة إدارٌاً إلى خمسة ألوٌة هً :
 

  : السلط قصبة لواء:  أوال  
 ارضة قضاء الع -
 قضاء عٌرا وٌرقا -
 قضاء عالن -

 قضاء زي -
  

 الشونة الجنوبٌة. لواء:   ثانٌا
 دٌر عال. لواء:    ثالثا
 : لواء عٌن الباشا.  رابعا  
 : لواء الفحٌص. خامسا  
 



 (3الخارطة رقم)

 خارطة محافظة البلقاء حسب األلوٌة والقرى

 

 

 

 



 البلماءأبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة 
 ف دٌنار()باألل

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2330 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجموووووووووووووع المشووووووووووووارٌع  
الرأسوووووووومالٌة للمحافظووووووووة 
 منها المشارٌع التالٌة

 3022246 1140   

إنشاااااااء مبناااااااى محافظاااااااة  .3
 البلقاء وسكن المحافظ.

وزارة 
 الداخلٌة

مشااااروع تاااام اانتهاااااء ماااان ال 311 14.3 2131
 وتم ااستالم األولً.

وزارة  مستشفى البقعة. .2
 التخطٌط

العمااااااال جاااااااار  فاااااااً موقاااااااع  21 - -
تاااام اإلنفااااا  علااااى -المشااااروع

المشاااروع مااان أصااال القااارض 
 الصٌنً 

إكماااااااال طرٌاااااااق السااااااالط  .1
 الدائري/ الجزء األول.

وزارة 
 األشغال

تاااام اانتهاااااء ماااان المشااااروع  311 311 3211
 وتم ااستالم األولً.

تنفٌاااااااذ طرٌاااااااق الشاااااااونة  .2
الشااااااااااااااااااااااامالٌة/الجنوبٌة/ 

 منطقة كرٌمة . 

وزارة 
 األشغال

العماااااااال جااااااااار  فااااااااً موقااااااااع  21 311 3311
المشاااااااروع ماااااااع مالحظاااااااة أن 
المشاااروع ٌساااٌر دون المساااتوى 
المخطااط لااه بساابب انتهاااء فتااارة 

 المشروع. 

وزارة  تقاطعات البقعة. .3
 األشغال

تاااام اانتهاااااء ماااان المشااااروع  311 311 2111
 تالمه أولٌاً.وتم اس

تحسٌن وتنفٌذ تقاطع أم  .4
 النعاج.

وزارة 
 األشغال

تااااام طااااارت العطااااااء وتمااااات  31 311 211
إحالتاااااااه والمشاااااااروع ٌساااااااٌر 
دون المساااااتوى المخطاااااط لاااااه 
بسااااابب التاااااأخر فاااااً طااااارت 

 وإحالة العطاء.

تنفٌاااذ جسااار علاااى تقااااطع  .2
 عٌن الباشا.

وزارة 
 األشغال

تاااام اانتهاااااء ماااان المشااااروع/  311 311 1211
 قٌد ااستالم األولً . 

وزارة  طرٌق السلط/األغوار. .0
 األشغال

العمااااااال جاااااااار  فاااااااً موقاااااااع  12 311 2311
 المشروع. 

وزارة  إنشاء طرٌق عٌرا/الكرامة. .1
 األشغال

العمااااااال جاااااااار  فاااااااً موقاااااااع  33 00 231
 المشروع. 

سلطة  ري دامٌة. .31
وادي 
 األردن

تاااام اانتهاااااء ماااان المشااااروع/  311 11 3322
 ااستالم األولً. قٌد 

مدرساااااة علاااااً بااااان أباااااً  .33
 طالب الشرعٌة.

وزارة 
 التربٌة

تاااام اانتهاااااء ماااان المشااااروع/  311 311 311
 قٌد ااستالم األولً. 

إنشااااااء مستشااااافى السااااالط  .32
 الجدٌد.

وزارة 
 الصحة

المشاااااااااااروع فاااااااااااً مرحلاااااااااااة  - - -
الدراسااااااات وإعااااااداد التصااااااامٌم 



وٌساااااااااااااااٌر دون المساااااااااااااااتوى 
مٌااااع تاااام نقاااال ج –المخطااااط لااااه 

 المخصصات لمشارٌع أخرى
 

 )باأللف دٌنار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2330 

نسبة 
 اإلنفاق

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

تنفٌاااااذ كٌبااااال للمشاااااارٌع  .31
ااساااتثمارٌة فاااً منطقاااة 

 الزارة.

سلطة وادي 
 األردن

العمااااااال جاااااااار  فاااااااً موقاااااااع  21 311 3231
المشاااااااااااااروع وٌساااااااااااااٌر دون 

طاااط لاااه بسااابب المساااتوى المخ
تااااااأخر وزارة األشااااااغال ماااااان 
 تحدٌد المسار اآلمن للكوابل. 

وزارة  إسكان األسر الفقٌرة . .32
 األشغال

تااااام اانتهااااااء مااااان المشاااااروع  311 311 243
 وتم ااستالم األولً. 

وزارة  القرى الحضرٌة. .33
 األشغال

المشااااااااااروع فااااااااااً مرحلااااااااااة  - - -
الدراسااااات وإعاااااداد التصاااااامٌم 

توى وٌساااااااااااااٌر دون المسااااااااااااا
المخطااااااط لااااااه وتاااااام إجااااااراء 
منااااااااقالت مااااااان المخصاااااااص 

 لمشارٌع أخرى

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة البلماء مخالصة التمٌٌ

 

 2330مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 
 

 2110( ألف دٌناار لعاام 10222.4بلغت مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة البلقاء )
موزعااة علااى القطاعااات وحسااب الفصااول للااوزارات والاادوائر الحكومٌااة فااً حااٌن بلااغ اإلنفااا  

%( مااان إجماااالً 11.0( ألاااف دٌناااار أي ماااا نسااابته )10330.4) 13/32/2110الفعلاااً حتاااى 
المخصصااات الرأساامالٌة المقاادرة للمحافظااة وهااً نساابة ضاامن المسااتوى المسااتهدف ل نفااا  ، 

 (.3ر نسبة مرتفعة بالمقارنة مع بعض المحافظات األخرى كما فً الشكل رقم )وتعتب
 )باأللف دٌنار( 

 ممدر البٌان
2330 

االنفاق حتى 
31/12/2330 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 11.0 10330.4 10222.4 المشارٌع الرأسمالٌة
 المصدر: دائرة الموازنة العامة.

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل رلم )

 
وٌشااٌر توزٌااع المخصصااات المالٌااة لمحافظااة البلقاااء حسااب القطاعااات الوظٌفٌااة إلااى أن قطاااع 

%( مان إجماالً مخصصاات محافظاة البلقااء 31.1الشؤون اإلقتصادٌة إستأثر على ما نسابته )
وذلك من أجال تنمٌاة المحافظاة إقتصاادٌاً والمسااهمة فاً تخفاٌض معادات البطالاة  2110لعام 
خالل خلق فرص عمل جدٌدة من مشارٌع البنٌة التحتٌة ومشاارٌع تعزٌاز اإلنتاجٌاة وتحفٌاز  من

اإلساتثمارات المحلٌاة، وٌاأتً فااً المرتباة الثانٌاة قطااع اإلسااكان ومرافاق المجتماع والاذي حاااز 
%( من إجماالً مخصصاات محافظاة البلقااء وتاالع قطااع التعلاٌم وقطااع 24.4على ما نسبته )
 ( .2شؤون السالمة العامة كما هو واضح فً الشكل رقم )النظام العام و

 (2شكل رلم )



التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة مأدبا

حماية البيئة

0%

االسكان ومرافق المجتمع

1%

الصحة

4%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

14%

التعليم

13%

الحماية االجتماعية

0%

الخدمات العمومية العامة

5%

الدفاع

0%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

11%

الشؤون االقتصادية

52%

الخدمات العمومية العامة الدفاع النظام العام وشؤون السالمة العامة الشؤون االقتصادية حماية البيئة االسكان ومرافق المجتمع الصحة الترفيه والثقافة والشؤون الدينية التعليم  الحماية االجتماعية
 

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

 
 

 -اإلشغال العامة واإلسكان :
احتلت وزارة ااشغال العامة وااسكان المرتبة ااولى من حٌث حجم المخصصات المرصاودة 

(الاااف دٌناااار مشاااكلة ماااا نسااابتة 30213.2اانفاااا  حٌاااث تااام  تخصاااٌص ) للمحافظاااة وحجااام
%( مااان اجماااالً المخصصاااات المرصاااودة للمحافظاااة، وبلاااغ اإلنفاااا  الفعلاااً حتاااى 20.2)

%( من المخصصاات المرصاودة 11.0( الف دٌنار اي ما نسبتة )30110.1) 13/32/2110
ب المرتفعة فاً مثال هاذا الوقات لوزارة ااشغال العامة وااسكان فً المحافظة وتعتبر من النس

 من السنة.
 

 -وزارة المٌاة والري /سلطة وادي االردن :

(الااف دٌنااار لساالطة وادي ااردن فااً محافظااة البلقاااء مشااكلة مااا 31331تاام تخصااٌص مبلااغ )
%( مااااان اجماااااالً المخصصاااااات المرصاااااودة للمحافظاااااة، حٌاااااث تااااام انفاااااا  24.4نسااااابتة )

( مااان المخصصاااات المرصاااودة للسااالطة فاااً %313(الاااف دٌناااار اي ماااا نسااابتة )31241.2)
، وهً نسبة ضمن المستوى المستهدف فً مثل هذا الوقات مان 13/32/2110المحافظة، حتى 

 السنة .
 

 -الصحة :
(الاف دٌناار لاوزارة الصاحة فاً محافظاة البلقااء مش اكلة ماا نسابتة 3221.3تم تخصٌص مبلغ )

(الاف دٌناار 3233.0تم انفا  )%( من اجمالً المخصصات المرصودة للمحافظة، حٌث 1.0)
%( ماااان المخصصااااات المرصااااودة للااااوزارة فااااً المحافظااااة حتااااى 12.2اي مااااا نساااابتة )



، وهً ضامن المساتوى المساتهدف لالنفاا  ، ومعظام المخصصاات المرصاودة 13/32/2110
 فً المحافظة عبارة عن نفقات مستمرة لتحدٌث ااجهزة وصٌانتها لرفع كفاءة الجهاز الطبً.

 
 -التعلٌم :التربٌة و

(الف دٌنار لوزارة التربٌة والتعلٌم  فً محافظاة البلقااء مشاك لة ماا 2123.1تم تخصٌص مبلغ )
( الاف 2302.1%( من اجمالً المخصصات المرصودة للمحافظة حٌث تم انفاا  )4.3نسبتة )

%( مااان المخصصاااات المرصاااودة للاااوزارة فاااً المحافظاااة حتاااى 11.1دٌناااار اي ماااا نسااابتة )
 هً نسبة ضمن المستوى المستهدف فً مثل هذا الوقت من السنة.و 13/32/2110
 
 
 
 
 
 
 

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

 مشروع إنشاء مبنى محافظة البلماء وسكن المحافظ -1

  3141 الكلفة الكلٌة: 
 شهراً  34 مدة التنفٌذ:

 
  2131 : 2330مخصصات عام 

نفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى اإل
31/12/2330: 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو  
2330: 

 :2330نسبة االنجاز لعام 
 

3121 
 

14.3% 
 

311% 

 

 تم اانتهاء من المشروع/وتم ااستالم األولً. سٌر العمل فً المشروع :
 تم استثناء سكن المحافظ من المشروع لتوفٌر مساحة لوقوف الساٌارات داخال األوامر التغٌٌرٌة :

 حرم المبنى .
نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 

 االجمالٌة:

311% 

 2330أٌار  2330كانون أول 



 ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات.  تمٌٌم المشروع :

 - مالحظات :

 باأللف دٌنار
 مشروع مستشفى البمعة -2

 2330كانون أول               33111 الكلفة الكلٌة :

 مدة التنفٌذ
 2330مخصصات عام 

 
 
 
 

 31/12/2330علً حتى اإلنفاق الف
  2330نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2330نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  21
تاااااااام  3211

إجاااااااااااااااااراء 
مناااااااااااااقالت 
بكامااااااااااااااااال 
 المخصص

- 
- 
- 

 

   
 المشروع فً مرحلة التنفٌذ والعمل مستمر على أرض الواقع. سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة :

ة نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفووووو
 االجمالٌة:

21% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع :

 تم اإلنفا  على المشروع من أصل القرض الصٌنً. مالحظات :

                باأللف دٌنار

 مشروع إكمال طرٌك السلط الدائري/ الجزء األول -3

 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

31231 
 شهرا 41

 

 2330عام  مخصصات
  

3211 

 
 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 

 2330نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2330نسبة االنجاز لعام 

3211 
311% 
311% 

 

 2330تشرٌن أول 

 2330تشرٌن أول 



تام اانتهاااء ماان المشااروع وتام اسااتالمه حٌااث تاام افتتاحاه ماان قباال دولااة  سٌر العمل فً المشروع:
 .20/2/2110رئٌس الوزراء بتارٌخ 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %311 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات تمٌٌم المشروع 

 ٌقع المشروع فً لواء قصبة السلط وٌخدم سكان المحافظة. مالحظات:

 باأللف دٌنار  

 الجنوبٌة )منطقة كرٌمة(-مشروع تنفٌذ طرٌق الشونة الشمالٌة -2

 31311 الكلفة الكلٌة 
 شهراً  22 مدة التنفٌذ

 3311  2330مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 

31/12/2330 

3311 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو  
2330 

 :2330نسبة االنجاز لعام 

311% 
 
11% 

 المشروع فً مرحلة التنفٌذ والعمل جاري فً موقع المشروع. سٌر العمل فً المشروع 
  األوامر التغٌٌرٌة 

جووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة نسوووووبة االن
 االجمالٌة:

21% 

المشروع ٌسٌر حسب المخطط المعدل لاه بسابب انتهااء فتارة المشاروع حٌاث  تمٌٌم المشروع 
الكفاارٌن الااذي ٌجااري -هناااك تااأخر بمشااروع توسااعة طرٌااق الشااونة الجنوبٌااة

العمل به حالٌاً األمر الذي ٌتسبب بوقوع حوادث سٌر علاى الطرٌاق ومشااكل 
 التأخٌر الملحوظ. عدٌدة جراء هذا

 ربط محافظة إربد فً محافظة البلقاء. مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع تماطعات البمعة -5

  31111 الكلفة الكلٌة 
 2330تشرٌن أول                                         2330كانون أول 

 مدة التنفٌذ
 2330مخصصات عام 

اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 
31/12/2330 
ة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو  نسوووووب
2330: 

 :2330نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  22
2111 
2111 

 
311% 
 

311% 

 



   
تم اانتهاء من المشروع وتم استالمه وتم افتتاحه من قبل دولة رئٌس الوزراء  سٌر العمل فً المشروع

 -وهو على مرحلتٌن :
 مرحلة الجسر. -3
 مرحلة ربط المخٌم مع الشارع الرئٌسً. -2

 ( ملٌون دٌنار لربط المخٌم وأعمال توسعة للطر  والخدمات.3) األوامر التغٌٌرٌة 

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالٌة:

311% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات  تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع  تحسٌن وتنفٌذ تماطع أم النعاج -6

 4111 لٌة الكلفة الك
 شهراً  22 مدة التنفٌذ

 ( ألف دٌنار311( إجراء مناقلة مالٌة بمبلغ )211)  2330مخصصات عام 
 211 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 

 2330نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2330نسبة االنجاز لعام  

311% 
31% 

 تم طرت العطاء وتمت إحالته. سٌر العمل فً المشروع: 
 - لتغٌٌرٌة األوامر ا

 %31 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له بسبب التأخر فً طرت  تمٌٌم المشروع 

 وإحالة العطاء.

ٌقاع المشااروع فاً لااواء قصابة الساالط  وهاو مشااروع حٌاوي جااداً  مالحظات 
ً بسبب كثرة الحوادث التً تقاع علاى هاذا الطرٌاق مماا ٌسااعد فا

 التخفٌف منها .

 
   

 
 باأللف دٌنار

 مشروع تنفٌذ جسر على تماطع عٌن الباشا -7



 الكلفة الكلٌة 
 مدة التنفٌذ

 2330مخصصات عام 
اإلنفوووووووووووواق الفعلووووووووووووً حتووووووووووووى 

31/12/2330 
نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصوووو  

2330  
 :2330نسبة االنجاز لعام  

2113 
 شهراً  22

1211 
1211 

 
311% 
 

311% 

 2330تشرٌن أول                                         2330كانون أول 

 -تم اانتهاء من المشروع/قٌد ااستالم األولً وهو على مرحلتٌن : سٌر العمل فً المشروع 
 مرحلة الجسر. -3
 مرحلة الخدمات. -2

 - األوامر التغٌٌرٌة 
نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 

 االجمالٌة:

311% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات  تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

   
 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع طرٌك السلط األغوار -0

 2330تشرٌن أول                                        2330كانون أول                   2311 الكلفة الكلٌة

 

 مدة التنفٌذ
 2330مخصصات عام 

 اإلنفوووووووووواق الفعلووووووووووً حتووووووووووى
31/12/2330 

نسووبة اإلنفوواق موون المخصوو  
2330  

 :2330نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  22
2311 
2311 

 
311% 
 
11% 

المشروع فً مرحلة التنفٌذ والعمل جار فً موقع المشروع ومن المتوقاع اانتهااء  سٌر العمل فً المشروع 
 .2111من المشروع خالل شهر شباط 

 تنادٌة على جوانب الطرٌق.بناء جدران اس األوامر التغٌٌرٌة 

نسووبة االنجوواز ممارنووة بالكلفووة 
 االجمالٌة:

12% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع 



 المشروع ٌقع فً لواء قصبة السلط مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 الكرامة –مشروع إنشاء طرٌق عٌرا  -1

  231 الكلفة الكلٌة

 اً شهر 31 مدة التنفٌذ
 

 231 2330مخصصات عام 
 222 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 

 2330نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2330نسبة االنجاز لعام 

00% 
21% 

المشروع فً مرحلة التنفٌذ حٌث تمت معالجة اانزاقات التً حصالت  سٌر العمل فً المشروع 
 للتربة.

 لمعالجة اانزاقات .حدوث أوامر تغٌٌرٌة  األوامر التغٌٌرٌة 
 %33 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط بعد صدور األوامر التغٌٌرٌة. تمٌٌم المشروع 

ٌقع المشروع فً لواء قصبة السلط قضااء عٌارا وٌرقاا وٌاربط القضااء  :مالحظات 
 بلواء الشونة الجنوبٌة وٌخدم أهالً المنطقة.

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 مشروع ري دامٌة -13

  3321 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  32 مدة التنفٌذ
 3322  2330مخصصات عام 

 3343 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 
 2330نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2330نسبة االنجاز لعام 

11% 
311% 

 استالم األولً.تم اانتهاء من المشروع / قٌد ا سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %311 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات  تمٌٌم المشروع 



 ٌقع المشروع فً لواء دٌر عال مالحظات 
 

 
 
 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 مشروع مدرسة علً بن أبً طالب الشرعٌة -11

 الكلفة الكلٌة
 ة التنفٌذمد

 2330مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 

31/12/2330 
نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو  

2330 
 :2330نسبة االنجاز لعام 

3423 
 شهرا 14
311 
311 
 

311% 
 

311% 

 2330تشرٌن أول                                              2330كانون أول 

 لمشروع / قٌد ااستالم األولً.تم اانتهاء من ا سٌر العمل فً المشروع 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالٌة:

311% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وا ٌوجد معوقات  تمٌٌم المشروع 

ٌنفذ المشروع فً كافة المحافظاات وٌخادم القطااع التعلٌماً مان خاالل تاوفٌر  مالحظات 
 طلبة.بٌئة تعلٌمٌة مناسبة لل

 



 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مستشفى السلط الجدٌد -32

 23111 الكلفة الكلٌة 
 شهراً  20 مدة التنفٌذ

 لمشارٌع أخرى. 2110تم نقل جمٌع مخصصات  2311  2330مخصصات عام 
 - 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 

 2330نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2330نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

 المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم. ر العمل فً المشروع: سٌ
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له. تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

 
 
 
 باأللف دٌنار

 طمة الزارةمشروع تنفٌذ كٌبل للمشارٌع االستثمارٌة فً من -31

 2211 الكلفة الكلٌة
 شهراً  30 مدة التنفٌذ

  3231 2330مخصصات عام 
  3231 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 

 2330نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2330نسبة االنجاز لعام 

311% 
31% 

 المشروع فً مرحلة التنفٌذ والعمل جار  فً الموقع سٌر العمل فً المشروع 4
 - لتغٌٌرٌة 4األوامر ا

 %21 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
المشروع ٌسٌر حسب المخطط امعدل بسبب تأخر وزارة األشغال  تمٌٌم المشروع 4

 العامة واإلسكان من تحدٌد المسار اآلمن للكوابل.

 ٌقع المشروع فً لواء الشونة الجنوبٌة  مالحظات 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 روع إسكان األسر الفمٌرةمش -14

  22311 الكلفة الكلٌة
 

 مدة التنفٌذ
 2330مخصصات عام 

اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 
31/12/2330 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو  
2330 

 :2330نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  22
243 
243 
 

311% 
 

311% 

 
 -: تم ااستالم األولً للمشروع وهو على مرحلتٌن سٌر العمل فً المشروع 4

 ( وحدة سكنٌة .21إسكان ٌرقا ) -3
 ( وحدة سكنٌة .34إسكان الصبٌحً ) -2

 - األوامر التغٌٌرٌة 4
نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 

 االجمالٌة:

311% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع 4

 المشروع ٌخدم األسر الفقٌرة فً المحافظة. مالحظات 4

 

 دٌنار باأللف

 مشروع القرى الحضرٌة -33

 23111 الكلفة الكلٌة
 شهراً  22 مدة التنفٌذ

( ملٌاااون دٌناااار لمحافظاااة البلقااااء وتااام إجاااراء 3تااام تخصاااٌص ) 2330مخصصات عام 
 مناقالت بكامل المخصص لمشارٌع أخرى . 

 - 31/12/2330اإلنفاق الفعلً حتى 
 2330نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2330ام نسبة االنجاز لع

- 
- 

 المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم. - سٌر العمل فً المشروع 4
 تم تحدٌد قطعة األرض . -

 2330تشرٌن أول 



 - األوامر التغٌٌرٌة 4
 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له. تمٌٌم المشروع 4

 - مالحظات 4

  

 

 محافظة البلماء مطالب واحتٌاجات

 
 إستمالك قطعة أرض فً منطقة بٌوضة الشرقٌة  إلقامة المركز الصحً/العارضة.  .3
تحوٌل مركز صحً زي الشامل الى مركز إسعاف وطواريء على مدار الساعة   .2

وتزوٌدع ببعض األسرة وجهاز أشعة وسٌارة إسعاف وإكمال الطابق األرضً وعمل 
 سور للمركز.

ً بأن األرض موجودة ومسجلة بإسم إنشاء مركز صحً فرعً   .1 فً منطقة الدٌرة علما
 وزارة الصحة.

 ساعة . 22تمدٌد دوام مركز صحً الصبٌحً الشامل لٌصبح   .2
 إنشاء مبنى مركز صحً سٌحان/العارضة .  .3
 بناء مبنى للعٌادات الخارجٌة/دٌر عال .   .4
 امة.تأمٌن منطقة زي بخدمات الصرف الصحً حفاظاً على البٌئة والصحة الع  .2
تنفٌذ مشروع الطرٌق السٌاحً الذي ٌربط قضاء زي بمحافظة جرش بواسطة إنشاء   .0

جسر محادي لجسر سد الملك طالل وبذلك ٌتم ربط محافظة البلقاء بمحافظة جرش 
 بطرٌق مختصر وسرٌع .

توسٌع الشارع الرئٌسً الذي ٌربط قضاء زي بمدٌنة السلط من مثلث جسر زي وحتى  .1
ً  نظراً لكثرة الحوادث المتكررة علٌه وخاصة فً  2منطقة عالن وبطول  كم تقرٌبا

ً عن الشارع المؤدي الى األغوار باإلضافة  فصل الشتاء وٌعتبر طرٌق بدٌل حالٌا
 لوجود المسارع النووي فً  منطقة عالن .

إعادة إنشاء طرٌق بدر / ماحص و معالجة تصرٌف المٌاع كون المٌاع تنحدر بإتجاع   .31
 طورة على  البٌوت السكنٌة.البلدع وتشكل خ

 توسعة طرٌق طباعة العواملة / أم جوزة وعمل جدران إستنادٌة/ قضاء زي . .33
 زٌادة مخصصات الطر  الزراعٌة لقضاء العارضة . .32
محافظة جرش عن طرٌق تكملة طرٌق  -ربط مناطق قضاء العارضة بقضاء برما  .31

 برما . -سومٌا 
 زرقاءإعادة تأهٌل طرٌق عرقوب الراشد / سٌل ال .32
 تكملة طرٌق البكالورٌا لغاٌة  دوار ماحص مع إنارة الطرٌق  . .33



 توسعة الطرٌق الرئٌسً / األغوار . .34
 توسعة الجسر على طرٌق وادي راجب . .32
 دٌرعال . -تكملة توسعة طرٌق الطوال الجنوبً  .30
 كم . 2دٌرعال بطول  -توسعة طرٌق األغوار الرئٌسً  .31
 عارضة .تكملة توسعة طرٌق العارضة من مثلث ال .21
 تحسٌن طرٌق الشونة الجنوبٌة / مثلث الكفرٌن . .23
 إضافة غرف صفٌة لمدرسة أم جوزة الثانوٌة للبنٌن فً زي لتصبح مدرسة شاملة. .22
 إضافة غرف صفٌة لمدرسة زي األساسٌة للبنات لتصبح مدرسة شاملة . .21
 غرفة صفٌة لمدرسة أم كثٌر المختلطة . 32إنشاء   .22
 عٌن الباشا للبنبن . غرفة صفٌة لمدرسة 32إنشاء   .23
 غرف صفٌة لمدرسة  الرمان األساسٌة للبنٌن/ عٌن الباشا. 2إنشاء   .24
 غرف صفٌة لمدرسة  حلٌمة السعدٌة األساسٌة المختلطة/ عٌن الباشا. 2إنشاء   .22
 بناء غرف صفٌة وسور لمدرسة مٌسرا األساسٌة للبنٌن /العارضة. .20
لماً بأن البناء الحالً مستأجر وغٌر عمل بناء حدٌث لمدرسة جلعد األساسٌة للبنات، ع .21

 صالح/زي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


