
 

 

 

 

 

 

 محافظة الزرقاء
 

 

 

 

 



 



 محافظة الزرقاء

 

 :لمحة عامة

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

لمنطمة الحرة وعدة ومحطة الحسٌن الحرارٌة وا
جامعات خاصة وحكومٌة وعدد كبٌر من المصانع 

%( من حجم الصناعة 25التً تشكل ما نسبته )
األردنٌة من حٌث رأس المال والعمال واإلنتاج 

  والتً تساهم فً رفد اإللتصاد األردنً.
 
 

 :والمناخ التضاريس

 
 مختلفة وهً على ثالثة أشكال: بتضارٌسالزرلاء  تمتاز 
 .ما بٌن حوران والبلماء الفاصلوأشهرها وادي الزرلاء وهو الحد  :  انــــــوديال -
 .للزرلاء: من الجهة الشرلٌة   الهضبة الصحراوية -
 .والبلماء: وتمع إلى الغرب بمحاذاة محافظتً جرش   ةـالمرتفعات الجبلي -

 وهً ذات مناخ صحراوي جاف صٌفاً للٌل األمطار شتاًء.
 
 

 احة:الموقع والمس

مععن الشععمال والعاصععمة مععن  المفرر  تمععع محافظععة الزرلععاء فععً شععمال المملكععة، بععٌن محععافظتً 
وتبلعععس مسعععاحة  والمفررر   وجررر   والبلقررر  الجنعععوب وتتمٌعععز بمربهعععا معععن محافظعععات العاصعععمة 

%( معععن مسعععاحة المملكعععة، وتشعععكل 2.5أي معععا نسعععبته ) 5(كعععم51.7.72المحافظعععة حعععوالً )
األراضً الصحراوٌة الشرلٌة 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


 :يةالسكانة الواقع السكاني والكثاف

بالتطور السكانً لبل بداٌات المرن العشعرٌن اممعر  ٌتعلكمرت الزرلاء فً مراحل متعددة فٌما 
 محافظعة الزرلعاء بلعس ععدد سعكانو ،العذي هعً علٌعه ا ن بالشكلالذي أدى الى التنوع السكانً 

%( مععن 75.0%(، ومععا نسععبته )...تصععل الععى )نسععبة نمععو ب 5111 عععامل( نسععمة 025111)
.المملكععة تمرٌبععا سععكان والجععدول التععالً ٌبععٌن توزٌععع السععكان حسععب الجععنس واللععواء والكثافععة   ً 

 السكانٌة فً محافظة الزرلاء.

 (1الجدول رلم )

 التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الزرلاء

النسبة من  عدد السكان )نسمة( اللواء
المحافظة 

% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانية
 2فرد/كم

 اناث ذكور

 710.1 .0 5215.00 20.0 5501.1 520011 لصبة الزرلاء

 .001.7. 7 55.51 02 750111 7220.1 الرصٌفة

 ..0.5 0 755.55 7.. 55.11 5.011 الهاشمٌة

 129.1 188 4261.15 188 052288 المجموع
 .5111دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  التمسيمات اإلدارية:

 : التاليالزرلاء إلى ثالثة ألوية و ثالثة ألضية على النحو  محافظة تمسم

 لواء المصبة أوال  : 
  األزر  قض  
  بي ين قض  
  الضليل قض  

 
 لواء الرصيفةثانيا  : 
 لواء الهاشميةثالثا  : 

 
 

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 رلم)

 خارطة محافظة الزرلاء حسب األلوٌة والمرى

 





 ءالزرلاأبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة  
 

 )باأللف دٌنار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2880 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمووووووووووووووووع المشووووووووووووووواريع  
الرأسووومالية للمحافظوووة منهوووا 

 المشاريع التالية

 22042.6 59   

إنشععععععععاء أبنٌععععععععة نموذجٌععععععععة  .7
للمحععاكم ولصععور العععدل فععً 

 المملكة.

وزارة 
 العدل

إحالععععععة العطععععععاء علععععععى  تععععععم 71 ..51 0021
شععععععركة ضععععععرار صععععععراٌرة 
ولغاٌعععة ا ن لعععم ٌعععتم صعععدور 

 أمر المباشرة .

إنشععععععععاء مجمععععععععع المحععععععععاكم  .5
 الشرعٌة/ الزرلاء.

دائرة 
لاضً 
 المضاة

تععععم امنتهععععاء مععععن المشععععروع  711 10 025
وتعععم تشعععكٌل لجنعععة امسعععتالم 

 األولً.

خط سكة حدٌد عمان /  .0
 الزرلاء.

وزارة 
 المالٌة

المشععععععععععععروع ٌسععععععععععععٌر دون  - 0.0 71111
المسعععتوى المخطعععط لعععه وتعععم 
تولٌعععع إتفالٌعععة بنعععاء  وتشعععغٌل 
مشععععروع خطععععة السععععكة مععععع 
شعععععركة امئعععععتالف الكعععععوٌتً 

 امسبانً.

وزارة  مستشفى الزرلاء الجدٌد. .5
 التخطٌط

العمععععععل جععععععار  فععععععً مولععععععع  .5 5..0 0102
 المشروع.

طرٌععععك الهاشععععمٌة / بلعمععععا /  .2
الزنٌعععععععععة شعععععععععاملة منطمعععععععععة 

 التوسعة.

وزارة 
 األشغال

تعععععععععععععم امنتهعععععععععععععاء معععععععععععععن  711 711 5211
المشععععععععععروع/لٌد امسععععععععععتالم 

 األولً. 

طرٌك ٌاجوز/تماطع الموات  ..
 الخاصة.

وزارة 
 األشغال

تعععععععععععععم امنتهعععععععععععععاء معععععععععععععن  711 711 5011
المشععععععععععروع/لٌد امسععععععععععتالم 

 األولً. 

تحسعععععععٌن تماطععععععععات علعععععععى  .1
 أوتستراد عمان/ الزرلاء.

وزارة 
 األشغال

ل جععععععار  فععععععً مولععععععع العمعععععع 02 711 5211
 المشروع.

وزارة  تنفٌذ طرٌك الزرلاء/األزرق. .0
 األشغال

العمععععععل جععععععار  فععععععً مولععععععع  11 711 0011
 المشروع.

وزارة  تنفٌذ طرٌك الزرلاء / بٌرٌن. .0
 األشغال

تعععععععععععععم امنتهعععععععععععععاء معععععععععععععن  711 711 5711
المشععععععععععروع/لٌد امسععععععععععتالم 

 األولً. 

المساهمة فً تنفٌذ تماطع  .71
 لهاشمٌة.مدخل الجامعة ا

وزارة 
 األشغال

تععععم امنتهععععاء مععععن المشععععروع  711 711 211
 وتم استالمه أولٌاً. 

تععععم امنتهععععاء مععععن المشععععروع  711 711 011وزارة إنشعععاء جسعععر الهاشعععمٌة علعععى  .77



ً  األشغال طرٌك الهاشمٌة/بلعما.  وتم استالمه أولٌا

تنفٌعععععذ جسعععععر علعععععى تمعععععاطع  .75
 الفٌحاء/ الزرلاء.

وزارة 
 األشغال

المشععععععععروع لٌععععععععد الطععععععععر   71 711 7111
 لإلحالة.

 
 
 
 )باأللف دٌنار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2880 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

وزارة  تنفٌذ تماطع الركبان. .70
 األشغال

المشعععععععععععروع ٌسعععععععععععٌر دون  71 - -
المسعععتوى المخطعععط لعععه وتعععم 
إجععععععععراء منععععععععالالت مععععععععن 
المخصععععععععععع  لمشعععععععععععارٌع 

 ألخرى.ا

وزارة  المرى الحضرٌة. .75
 األشغال

العمععععععل جععععععار  فععععععً مولععععععع  1. 711 121
 المشروع.

وزارة  إسكان األسر الفمٌرة. .72
 األشغال

تعععم امنتهعععاء معععن المشعععروع   711 711 010 
 وتم امستالم األولً.

المحطعععععععععععة المركزٌعععععععععععة  ..7
لمعالجععععة المٌعععععا  العادمعععععة 

 الصناعٌة 

 تم إعادة طر  العطاء.  - 1.10 211 وزارة البٌئة

اإلدارة المتكاملععععة إلعععععادة  .71
 تؤهٌل سٌل الزرلاء.

المشعععععععروع فعععععععً مرحلعععععععة  - - 511 وزارة البٌئة
الدراسععععععععععععععات وإعععععععععععععععداد 

 التصامٌم.

إعععععععععادة تؤهٌععععععععل تععععععععالل  .70
 الفوسفات.

المشعععععععروع فعععععععً مرحلعععععععة  - - 1. وزارة البٌئة
الدراسععععععععععععععات وإعععععععععععععععداد 

 التصامٌم.

تطعععععععوٌر التعلعععععععٌم نحعععععععو  .70
 لتصاد المعرفً.ام

وزارة 
 التربٌة

تعععععععم اسعععععععتالم ععععععععدد معععععععن  02 00 7111
المععععدارس وهنععععان مععععدارس 

 فً مراحل التنفٌذ.

إنشععععععععععععععععععاء مركععععععععععععععععععز  .51
 للمعولٌن/الضلٌل.

وزارة 
التنمٌة 
 اإلجتماعٌة

تعععم امنتهعععاء معععن المشعععروع  711 2. 7715
 وتم استالمه أولٌاً. 

إنشععععععععاء مبنععععععععى مركععععععععز  .57
 الخنساء .

وزارة 
التنمٌة 

 جتماعٌةاإل

العمععععععل جععععععار  فععععععً مولععععععع  01 1..2 7101
المشعععععععععروع وتعععععععععم نملعععععععععه 

 لمشارٌع العاصمة. 

إنشععععععاء طععععععابك إضععععععافً  .55
 لمركز أسامة بن زٌد.

وزارة 
التنمٌة 
 اإلجتماعٌة

تعععم امنتهعععاء معععن المشعععروع  711 20 552
 وتم استالمه أولٌاً. 



إكمعععععععال مركعععععععز الملعععععععن  .50
  عبدهللا الثانً الثمافً.

وزارة 
 فةالثما

تعععم امنتهعععاء معععن المشعععروع  711 711 571
 وتم تسلٌم المبنى. 

 

 ألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الزرلاء مخالصة التميي

 
 2880مخصصات النفمات الرأسمالية للمشاريع التنموية في لانون الموازنة العامة لعام 

 
 5110( دٌنععار لعععام ..15055بلغععت مخصصععات المشععارٌع الرأسععمالٌة لمحافظععة الزرلععاء )

موزعععة علععى المطاعععات وحسععب الفصععول للععوزارات والععدوائر الحكومٌععة فععً حععٌن بلععس اإلنفععاق 
%( وهً نسبة دون المسعتوى 20( دٌنار أي ما نسبته )..55001) 07/75/5110الفعلً حتى 

لععبعا المشععارٌع التععً خصصععت لهععا  تالمسععتهدف، وٌعععود ذلععن إلععى التععؤخر فععً طععر  العطععاءا
 ( .7س كبٌرة بالممارنة مع المشارٌع األخرى كما هو واضح بالشكل رلم )مبال

 )باأللف دينار(

 ممدر البيان
2880 

االنفاق حتى 
31/12/2880 

 نسبة اإلنفاق الفعلي %

 20 ..55001 ..15055 المشارٌع الرأسمالٌة
 .5110المصدر: دائرة الموازنة العامة، 

 (7شكل رلم )

 



 
وٌشعععٌر توزٌعععع مخصصعععات المحافظعععة حسعععب المطاععععات الوظٌفٌعععة إلعععى أن لطعععاع الشعععإون 

%( مععن إجمععالً مخصصععات محافظععة الزرلععاء لعععام 0.2.اإللتصععادٌة إسععتؤثر علععى مععا نسععبته )
وذلن معن أجعل تنمٌعة المحافظعة إلتصعادٌاً والمسعاهمة فعً تخفعٌا مععدمت البطالعة معن  5110

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

%( من إجمالً مخصصات محافظعة الزرلعاء وتعال  المطاععات األخعرى بنسعب متماربعة 70.5)
 ( .5كما هو واضح فً الشكل رلم )

 (2شكل رلم )



التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الزرقاء

الشؤون االقتصادية

70%

حماية البيئة

1%

االسكان ومرافق المجتمع

0%

الصحة

13%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

2%

التعليم

الحماية االجتماعية4%

2%

الدفاع

0%
الخدمات العمومية العامة

3%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

5%

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

 -في ما يلي تحليل موجز ألهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:و

 
 -اإلشغال العامة واإلسكان :

 
( ألف دٌنار لوزارة األشعغال العامعة واإلسعكان فعً محافظعة الزرلعاء 55.00.0تم رصد مبلس )

%( معععن إجمعععالً المخصصعععات المرصعععودة للمحافظعععة وتعععم إنفعععاق 00.0مشعععكلة معععا نسعععبته )
%( من المخصصات المرصودة لعوزارة األشعغال 00.0ألف دٌنار أي ما نسبته )( 55.01.2)

 .07/75/5110العامة واإلسكان فً المحافظة حتى 
 

 -التربية والتعليم :
%( من إجمعالً المخصصعات المرصعودة 0.0( ألف دٌنار أي ما نسبته )5015تم رصد مبلس )

( ألععف دٌنعععار أي مععا نسعععبته 5501.0) 07/75/5110للمحافظععة، وبلععس اإلنفعععاق الفعلععً حتعععى 
 %( من المخصصات المرصودة لوزارة التربٌة والتعلٌم فً المحافظة. 00.1)
 

 -الصحة :
( ألعف دٌنعار مشعكلة 7552.7بلس حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة فً المحافظعة )

%( مععن إجمععالً المخصصععات للمشععارٌع الرأسععمالٌة فععً المحافظععة، كمععا بلععس 7.1مععا نسععبته )
%( معععن 01( ألعععف دٌنعععار أي معععا نسعععبته )7510.0)  07/75/5110اإلنفعععاق الفعلعععً حتعععى 

 مخصصات وزارة الصحة فً محافظة الزرلاء.
 
 



 -وفٌما ٌلً بطالة وصف ألهم المشارٌع التً تم تمٌٌمها:
 
 
 
 
 باأللف دينار

 إنشاء أبنٌة نموذجٌة للمحاكم ولصور العدل فً المملكةمشروع  -7

 1211 الكلفة الكلية: 
 شهراً  .0 مدة التنفيذ:

 0021 : 2880مخصصات عام 
 7202 :31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 :2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

51..% 
71% 

تععم امنتهععاء مععن الدراسععات وإعععداد التصععامٌم وتععم طععر  العطععاء  سير العمل في المشروع :
راٌرة ومععن المتولعع صععدور أمععر وإحالتعه علععى شعركة ضععرار صع
 .5110المباشرة خالل شهر كانون ثانً 

 - األوامر التغييرية :
 %71 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية::

المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له بسبب التؤخر فً طر   تمييم المشروع :
 وإحالة العطاء .

حدٌثة نموذجٌة مسعتملة للمحعاكم  ٌهدف المشروع إلى إنشاء مبانً مالحظات :
ولصور العدل فعً المملكعة للمحافظعة علعى هٌبعة ونزاهعة المضعاء 

 األردنً.

 
 باأللف دينار

 إنشاء مجمع المحاكم الشرعية / الزرلاءمشروع  -2

  7021 الكلفة الكلية :
 2880كانون أول                 

 
 

 شهراً  55 مدة التنفيذ:
 025 : 2880مخصصات عام 

 .15 : 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
 :2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

10% 
01% 

تععم امنتهععاء مععن المشععروع وتععم تشععكٌل لجنععة لالسععتالم األولععً بتععارٌ   سير العمل في المشروع:
75/7/5110. 

 -ٌة لما ٌلً:ٌوجد تعدٌالت على المخططات التصمٌم األوامر التغييرية :

 2880تشرين أول 



 تؤسٌس كامٌرات مرالبة. -
 تركٌب تدفئة مركزٌة. -
 وضع نوافذ لماعات المحاكمات. -
 تؤسٌس كاونترات وإضافة ساللم حدٌدٌة إضافٌة. -

 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع :

شععروع إلععى تجمٌععع المحععاكم الشععرعٌة فععً محافظععة الزرلععاء ٌهععدف الم مالحظات :
 لتبسٌط الرلابة المضائٌة واإلدارٌة على أعمال المحاكم.

 
 
 
                باأللف دينار

 الزرلاء-خط سكة حدٌد عمانمشروع  -0

 0111. الكلفة الكلية 
 شهراً  50 مدة التنفيذ

 71111  2880مخصصات عام 
 7211 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

0.0% 
- 

تععم تولٌععع اتفالٌععة بنععاء وتشععغٌل مشععروع خععط السععكة الخفٌععف بععٌن  سير العمل في المشروع:
مععدٌنتً عمععان والزرلععاء مععع شععركة امئععتالف الكععوٌتً امسععبانً 

تمعععوم ومعععن المتولعععع أن  07/2/5110)اكنعععان جلوبعععل( بتعععارٌ  
 .5110الشركة البدء بتنفٌذ المشروع خالل الربع األول من عام 

 - األوامر التغييرية 
 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 ٌسٌر دون المستوى المخطط له . تمييم المشروع 

 المشروع ٌخدم سكان محافظة العاصمة ومحافظة الزرلاء. مالحظات:

 
 
 
 باأللف دينار

 مستشفى الزرلاء الجديدع مشرو -4

 2880كانون أول                  55111 الكلفة الكلية 

 
 
 
 
 
 

 شهراً  .0 مدة التنفيذ
 0102  2880مخصصات عام 

 1100 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

0..5% 
12% 

 2880تشرين أول 



تم إحالة العطاء علعى شعركة أ أحمعد أبعو عٌشعة والعمعل جعار  فعً مولعع  :سير العمل في المشروع 
 المشروع.

 ( ملٌون دٌنار.5إضافة تكٌٌف كامل للمستشفى بكلفة ) األوامر التغييرية 
 %.5 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

هدف المشروع إلى نمل مستشفى الزرلاء المدٌم إلى المستشفى الجدٌد مع ٌ مالحظات 
( 211زٌادة عدد األسرة بحٌث تصل الطالعة امسعتٌعابٌة للمستشعفى إلعى )

 سرٌراً.
                                        

 
 
 
 
 باأللف دينار

 الزنية شاملة منطمة التوسعة-بلعما-طريك الهاشميةمشروع  -5

2880كانون أول  1557 فة الكلية الكل  

 

 شهراً  .0 مدة التنفيذ
 5211  2880مخصصات عام 

 5211 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
00% 

 تم امنتهاء من المشروع / لٌد امستالم األولً. سير العمل في المشروع:

 (كم لألعمال المستهدفة2إضافة ) ر التغييرية األوام

 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وم توجد معولات. تمييم المشروع 

 - مالحظات 
 

 باأللف دينار

 تماطع الموات الخاصة-طريك ياجوز  مشروع -6

 75.21 الكلفة الكلية 
 راً شه .0 مدة التنفيذ

 5011  2880مخصصات عام 
 5011 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
711% 

 تم امنتهاء من المشروع / لٌد امستالم األولً. سير العمل في المشروع: 
ر وأعمعال تعدٌل بمخططات شبكة الصرف الصحً وإضعافة جسع األوامر التغييرية 

 إضافٌة للموات الخاصة . 



 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معولات. تمييم المشروع 

 - مالحظات 
 

 باأللف دينار
 الزرلاء-تحسين تماطعات على اتوستراد عمانمشروع  -2

 75111 الكلفة الكلية 
 شهراً  .0 مدة التنفيذ

 5211  2880مخصصات عام 
 5211 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
02% 

المشروع لٌد التنفٌذ / العمل جار فً مولع المشروع ومن المتولع  سير العمل في المشروع: 
 5110اإلنتهاء من المشروع فً شهر شباط 

 - رية األوامر التغيي
 %02 نسبة االنجاز الفعلية 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 
 - مالحظات 

 
 باأللف دينار

 األزرق -تنفيذ طريك الزرلاء مشروع  -0

  55111 الكلفة الكلية 
 شهراً  50 مدة التنفيذ

 0011 2880مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووي حتوووووووووووووى 

31/12/2880 

0011 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2880 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
02% 

 المشروع تحت امنشاء والعمل جار  فً مولع المشروع . سير العمل في المشروع :

 تحوٌل الطرٌك من مسربٌن إلى أربعة مسارب مفصولٌن بجزٌرة وسطٌة. األوامر التغييرية 

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 
 مالية:االج

11% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

ٌهععدف المشععروع إلععى ربععط المحافظععات والمنععاطك السععٌاحٌة مععن خععالل شععبكة  مالحظات 
 طرق بمستوى فنً عالً.

 
 
 باأللف دينار



 بيرين -مشروع تنفيذ طريك الزرلاء  -9

  211. الكلفة الكلية
 شهراً  55 مدة التنفيذ

 5711 2880مخصصات عام 
 5711 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
 

711% 
 تم امنتهاء من المشروع / لٌد امستالم األولً. سير العمل في المشروع :

 إزالة العوائك عن الطرٌك ، خلطات أسفلتٌة ساخنة . األوامر التغييرية 
 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

 - :مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 المساهمة في تنفيذ تماطع مدخل الجامعة الهاشميةمشروع  -18
  5111 الكلفة الكلية 
 شهراً  55 مدة التنفيذ

 211  2880مخصصات عام 
 211 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
711% 

 تم امنتهاء من المشروع وتم تسلٌمه أولٌاً. سير العمل في المشروع:
 - األوامر التغييرية 
 %711 مارنة بالكلفة االجمالية:نسبة االنجاز م
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معولات تمييم المشروع 

 - مالحظات 

 
 باأللف دينار

 بلعما-إنشاء جسر الهاشمية على طريك الهاشميةمشروع  -11
 7111 الكلفة الكلية



 شهراً  .0 مدة التنفيذ
 011 2880مخصصات عام 

 011 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
 

711% 
 تم امنتهاء من المشروع وتم استالمه اولٌاً. سير العمل في المشروع :

 - األوامر التغييرية 
 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 معولات.المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد  تمييم المشروع 
 - مالحظات 

 

 

 باأللف دينار
 الزرلاء –تنفٌذ جسر على تماطع الفٌحاء مشروع  -75

 211. الكلفة الكلية
 شهراً  .0 مدة التنفيذ

 7111 2880مخصصات عام 
 7111 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
 

71% 

تم امنتهاء من الدراسات وإعداد التصامٌم والمشروع لٌعد الطعر   عمل في المشروع :سير ال
 لإلحالة.

 - األوامر التغييرية .
 %71 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر ببطء ودون المستوى المخطط له. تمييم المشروع .
 - مالحظات .

 
 
 باأللف دينار

 تماطع الركبانتنفٌذ مشروع  -70

  5211 الكلفة الكلية

  شهراً  .0 مدة التنفيذ
 إجراء تم مناللة مالٌة لمشارٌع أخرى 211 2880مخصصات عام 

  - 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

 

شعععركة الجعفعععر للتعهعععدات بتعععارٌ   تعععم إحالعععة العطعععاء للتنفٌعععذ علعععى سير العمل في المشروع:
وتععم صععدور أمععر المباشععرة خععالل شععهر كععانون األول  1/0/5110

5110. 



 - األوامر التغييرية: 

 %71 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:
 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له. تمييم المشروع .

 - مالحظات 
 

 
 
 باأللف دينار

 ريةالمرى الحض مشروع -14

 2880تشرين أول                                  2880كانون أول               57111 الكلفة الكلية

 

 شهراً  55 مدة التنفيذ 
 121 2880مخصصات عام 

اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووي حتووووووووووووووى 
31/12/2880 

121 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2880  

 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
711% 

تم إحالعة العطعاء علعى المتعهعد مإسسعة الحعك للممعاومت وتعم تسعلٌم المولعع  لعمل في المشروع:سير ا
ومعن  57/71/5110وتمت المباشرة بالتنفٌذ بتعارٌ   75/0/5110بتارٌ  

 .5110المتولع أن ٌنتهً المشروع فً شهر آذار 
 - األوامر التغييرية 

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالية:

.1% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معولات. مييم المشروع ت

 ٌهدف المشروع إلى إنشاء حدائك نموذجٌة فً المحافظات. مالحظات 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 إسكان األسر الفميرة مشروع -15

  55211 الكلفة الكلية
 شهراً  55 مدة التنفيذ  

 2880 تشرين أول



( 0تعععععم تخصعععععٌ  مبلعععععس ) 2880مخصصات عام 
ٌععععععععون دٌنععععععععار لجمٌععععععععع مل

 010المحافظععععععععات منهععععععععا 
 للزرلاء

 

 010 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

711% 
711% 

 تم امنتهاء من المشروع/استالم أولً سير العمل في المشروع:
 وحدة سكنٌة  21الهاشمٌة  
 وحدة سكنٌة 51أم رمانة  

 - وامر التغييرية األ
 %711 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

ٌهدف المشروع إلى تؤمٌن مساكن لألسر الفمٌرة فً كافة محافظات  مالحظات 
 المملكة.

 

 
 
 باأللف دينار

 العادمة الصناعٌةالمحطة المركزٌة لمعالجة المٌا   مشروع -.7

 71.2 الكلفة الكلية
 شهراً  .0 مدة التنفيذ 

 211 2880مخصصات عام 
 1.5 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

1.10% 
- 

ء تم طر  العطاء عن طرٌك دائرة العطاءات الحكومٌة وهذا العطعا سير العمل في المشروع:
 مناصفة بٌن وزارة البٌئة وغرفة الصناعة.

 - األوامر التغييرية 
 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

المشععروع ٌسععٌر دون المسععتوى المخطععط لععه حٌععث تععم إعععاد طععر   تمييم المشروع 
 العطاء وهو ا ن لٌد الدراسة من بداٌة السنة.

الصعناعة السعائلة فعً منطمعة  ٌهدف المشعروع إلعى معالجعة مخلفعات مالحظات 
الحالبعععععات حتعععععى تخعععععرج مطابمعععععة للمواصعععععفات األردنٌعععععة لعععععري 

 المزروعات.
 

 

 

 



 
 باأللف دينار

 اإلدارة المتكاملة إلعادة تؤهٌل سٌل الزرلاء مشروع -71

 7521 الكلفة الكلية
 شهراً  .0 مدة التنفيذ 

 511 2880مخصصات عام 
 - 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

 2880سبة اإلنفاق من المخصص ن
 :2880نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

المبلععس المرصععود أعععال  للدراسععة والتصععامٌم ولغاٌععة ا ن تععم تععوفٌر  سير العمل في المشروع:
( ألعععف 002( ملٌعععون دومر معععن الوكالعععة اإلسعععبانٌة )منحعععة( و )7)

 دومر من وكالة التنمٌة والتجارة األمرٌكٌة للتنفٌذ .
 - لتغييرية األوامر ا

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:
ٌتم تموٌل المشروع عن طرٌك معنح خارجٌعة حسعب لعدرة العوزارة  تمييم المشروع 

 على استمطاب المانحٌن، المشروع ٌسٌر دون المخطط له.

ٌهععدف المشععروع إلععى إعععادة الحٌععاة لسععٌل الزرلععاء لمعالجععة التلععوث  مالحظات 
السٌل حٌعث ٌمعر بعؤربع محافظعات وٌبعدأ العمعل معن  والتدهور لمٌا 

 عٌن غزال وحتى الخربة السمراء.

 
 
 
 باأللف دينار

 إعادة تؤهٌل تالل الفوسفات مشروع -70

 701 الكلفة الكلية
 شهراً  .0 مدة التنفيذ 

 1. 2880مخصصات عام 
 - 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880االنجاز لعام  نسبة

- 
- 

المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم ومن المتولع إعادة  سير العمل في المشروع:
من تعالل  5( ملٌون م77النظر فً الكلفة الكلٌة بحٌث سٌتم تؤهٌل )

( دنانٌر للمتر، سٌتم تنفٌعذ دراسعة مشعروع حالعة 0الفوسفات بكلفة )
 شمٌة .البٌئة عن طرٌك الجامعة الها

 - األوامر التغييرية 
 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر دون المخطط له. تمييم المشروع 

  مالحظات 



 

 
 
 
 
 باأللف دينار

 تطوير التعليم نحو االلتصاد المعرفي مشروع -19

  701111 الكلفة الكلية
 
 
 

 أشهر 710 مدة التنفيذ 
 7111 2880مخصصات عام 

اإلنفووووووووووواق الفعلوووووووووووي حتوووووووووووى 
31/12/2880 

000 

نسوووبة اإلنفووواق مووون المخصوووص 
2880 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

00% 
 
12% 

 -* تم استالم المدارس التالٌة فً محافظة الزرلاء: سير العمل في المشروع:
 مدرسة حً امسكان -
 مدرسة طارق بن زٌاد -
 مدرسة خدٌجة أم المإمنٌن -

 -تحت التنفٌذ : * المدارس
 مدرسة أبن زٌدون -
 مدرسة خالد بن الولٌد -
 (مدارس فً منطمة الحالبات الشرلً .0) -
 مدرسة األمٌر أ للبنٌن والبنات. -

 - األوامر التغييرية 
نسوووبة االنجووواز ممارنوووة بالكلفوووة 

 االجمالية:

02% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

( 2.1( مدرسعة حكومٌعة شعاملة وإضعافة ).70ٌهدف المشروع إلعى إنشعاء ) الحظات م
 غرفة صفٌة وتطوٌر األداء وتؤهٌل المعلمٌن .

 
 
 
 

 2880كانون أول  2880تشرين أول 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 إنشاء مركز للمعولين / الضليل مشروع -28

 7511 الكلفة الكلية
 شهراً  55 مدة التنفيذ 

 7715 2880مخصصات عام 
 151 31/12/2880علي حتى اإلنفاق الف

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

.2% 
01% 

 تم امنتهاء من المشروع وتم  استالمه أولٌاً. سير العمل في المشروع:
( ألف دٌنار لتؤهٌل الساحات الخارجٌة وإضافة أعمال كهربائٌة 511) األوامر التغييرية 

 ومٌكانٌكٌة جدٌدة.
ة االنجوووووواز ممارنووووووة بالكلفووووووة نسووووووب

 االجمالية:

711% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معولات. تمييم المشروع 

ٌهدف المشروع إلى إٌواء وتؤهٌل وتدرٌب ذوي امحتٌاجعات الخاصعة  مالحظات 
 %( من عدد السكان.5حٌث لدرت نسبة امعالة فً الزرلاء )

 
 
 باأللف دينار

 مركز الخنساء إنشاء مبنى مشروع -21

 5121 الكلفة الكلية
 شهراً  55 مدة التنفيذ 

 تم نمله لمشارٌع العاصمة. 7101 2880مخصصات عام 
 55. 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 

  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

2..1% 
51% 

 العمل جاري فً مولع المشروع. سير العمل في المشروع:
 - ألوامر التغييرية ا



نسووووووبة االنجوووووواز ممارنووووووة بالكلفووووووة 
 االجمالية:

01% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

ٌهعدف المشععروع إلععى تربٌععة وتؤهٌعل الفتٌععات األحععداث الجانحععات دون  مالحظات 
 ( وهو أول مركز تؤهٌلً فً المملكة .70سن )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 إنشاء طابك اضافي لمركز أسامة بن زيد مشروع -22

 2880تشرين أول  502 الكلفة الكلية

 شهراً  55 مدة التنفيذ 
 552 2880مخصصات عام 

 770 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 
  2880نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2880نسبة االنجاز لعام 

20% 
711% 

 نتهاء من المشروع/وتم استالمه أولٌاً.تم ام سير العمل في المشروع:
 - األوامر التغييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز ممارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالية:

711% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم ٌوجد معولات. تمييم المشروع 

 - مالحظات 

 
 باأللف دينار

 إكمال مركز الملن عبدهللا الثاني الثمافي مشروع -23

 2880تشرين أول  111. الكلفة الكلية

 شهراً  .0 مدة التنفيذ 
 571 2880مخصصات عام 

 510 31/12/2880اإلنفاق الفعلي حتى 



 2880نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2880نسبة االنجاز لعام 

00.0% 
711% 

 تم امنتهاء من تنفٌذ المشروع وتم تسلٌم المبنى - سير العمل في المشروع:
 - األوامر التغييرية 

نسووووووبة االنجوووووواز ممارنووووووة بالكلفووووووة 
 االجمالية:

711 % 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وم توجد معولات. تمييم المشروع 

ٌهدف المشروع إلعى تفعٌعل النشعاطات الفنٌعة والثمافٌعة فعً محافظعة  مالحظات 
 الزرلاء وإظهار معالم الحضارة األردنٌة العربٌة فً إللٌم الوسط.

 
 

 

 

 محافظة الزرلاء مطالب واحتياجات

 

 انشاء مراكز صحٌة شاملة فً المناطك النائٌة. -7
 تحسٌن الخدمات فً المراكز الصحٌة.  -5
 زٌادة الدعم للمطاع الصحً فً المحافظة وزٌادة الكوادر الطبٌة المإهلة. -0
 . انشاء مركز صحً  أولً فً حً األمٌر علً -5

حً الضعلٌل،مركز صعحً ترفٌع المراكز الصحٌة األولٌعة التالٌعة إلعى شعاملة )مركعز صع -2
 إسكان الهاشمٌة، مركز صحً بٌرٌن ، مركز صحً الرصٌفة الجنوبً(

 الحد من تلوث ٌنابٌع المٌا  فً المحافظة من مشروع الخربة السمراء. -.
 استكمال انشاء الطرق الزراعٌة فً المناطك الشرلٌة والغربٌة للمحافظة . -1
طك الغربٌة للمحافظة وتملٌم األشعجار منع تعدٌات المواطنٌن على غابات البلوط فً المنا -0

 الموجودة فٌها .
 امهتمام بدعم زراعة األشجار الحرجٌة للتخفٌف من آثار التلوث البٌئً فً المحافظة. -0
انشاء غابة ومتنزة فً منطمة الفوسفات كون األرا م تصلح للبناء للتخفٌف من ا ثعار  -71

 البٌئٌة.
لضععلٌل والحالبععات وذلععن مععن خععالل نمععل الامععة مشععروع تععوطٌن بععدو الوسععط فععً منطمععة ا -77

 المٌا  الى هذ  المنطمة  وتشجٌع انتاج األعالف التً توجد لها سوق فً الضلٌل .
 زٌادة اإلهتمام بسٌل الزرلاء ومعالجة المشاكل البٌئٌة. -75



 انشاء مركز شباب وشابات فً لواء الهاشمٌة. -70
 تنجٌل ملعب مدٌنة الزرلاء  . -75
 رٌن .انشاء مركز شباب فً لضاء بٌ -72
الامة منشآت شبابٌة فً غرب الزرلاء )جبل األمٌر علً، جبل األمٌرة رحمة، الزواهرة  -.7

 ،بٌرٌن(.
 ضرورة لٌام المجلس األعلى للشباب بدور توجٌهً للشباب . -71
 اعادة تفعٌل صندوق دعم الحركة الرٌاضٌة فً محافظة الزرلاء . -70
 . تشطٌب وتجهٌز مسر  مركز الملن عبد هللا الثانً الثمافً -70
 تشجٌع مشاركة المإسسات الصناعٌة بدعم األنشطة الشبابٌة و الرٌاضٌة . -51
 بٌرٌن . –اإلسراع فً تنفٌذ طرٌك الزرلاء  -57
 تكملة طرٌك ٌاجوز وإنارته . -55
طرٌععك الزرلععاء الععدائري: البععدء فععً دراسععة إنشععاء طرٌععك دائععري ٌخععدم الزرلععاء وٌخفععف  -50

 ضغط حركة السٌر عن الطرق داخل المدٌنة.
 سارب نفك الفوسفات .استكمال م -55
 استكمال شارع بركة البٌبسً. -52
 اإلسراع باكمال طرٌك ٌاجوز من جسر الموات المسلحة باتجا  الزرلاء . -.5
 استكمال انشاء الطرق الداخلٌة فً الرصٌفة . -51
طرٌك عمان / الزرلاء )األوتوستراد( ٌحتاج الى توسعة ،جسور علوٌعة وسعفلٌة وطرٌعك  -50

 .ردٌف آخر لتخفٌف الضغط علٌه 
 تزٌٌن وتشجٌر جوانب الطرق النافذة . -50
 إنشاء نفك للسٌارات والمشاة أمام مدخل الجامعة الهاشمٌة الغربً . -01
 النعٌمة -بلعما  –توسعة وإعادة إنشاء طرٌك الهاشمٌة  -07
 إنارة شارع المصفاة من خو الى المصفاة . -05
 اإلسراع بانشاء طرٌك مكب الغباوي . -00
 فً المحافظة وتزوٌدها با لٌات  الحاجة الى كوادر لمدٌرٌة األشغال -05
 زٌادة مخصصات الطرق الزراعٌة. -02
 توسعة مدخل مدٌنة الزرلاء من الجهة الغربٌة )بٌرٌن( -.0
 األزرق –إعادة تؤهٌل تماطع المولر على طرٌك الزرلاء  -01
 األزرق –استكمال أعمال تحسٌن وتوسعة طرٌك الزرلاء  -00
 امزرق–جٌة على طرٌك الزرلاء تحسٌن وإعادة تؤهٌل تماطع إشارة الدورٌات الخار -00
 المحطة التحوٌلٌة. –وادي شطنة –إعادة إنشاء واستمالن طرٌك الكلٌة العسكرٌة  -51
 المفرق. –اوتستراد الزرلاء  –إعادة تاهٌل مداخل ومخارج جسر الركبان  -57
 –إعععادة تاهٌععل وتوسععٌع وتحسععٌن وانشععاء مععدخل طرٌععك الحععزام مععن اوتسععتراد الزرلععاء  -55

 الحزام –ء جسر البٌبسً عمان )إعادة إنشا
 الخالدٌة مع توسعة جسر وادي الضلٌل. -استكمال طرٌك الضلٌل -50



 بناء مبنى لمصادر التعلم -55
 إنشاء مدرسة فً منطمة حً العراتفة -52
 إنشاء مدرسة فً منطمة حً الرشٌد -.5
 صٌانة مدارس مختلفة فً مدٌرٌة تربٌة الرصٌفة. -51
 فً أعداد الطالب . إنشاء مدارس  جدٌدة لمواجهة التوسعة المستمبلٌة -50
حل مشكلة المعدارس المسعتؤجرة ععن طرٌعك اسعتمالن المعدارس المدٌمعة وإنشعاء معدارس  -50

 جدٌدة.
 توسعة وصٌانة مدرسة جبل األمٌر حسن. -21
 إنشاء مدرسة فً منطمة الزواهرة والجنٌنة. -27
 زٌادة مخصصات معونة اإلعالات للواء الرصٌفة  -25
 وعدد المنتفعٌن من المعونة الوطنٌة. زٌادة فرق العمل ومخصصات المعونة للمحافظة -20
تسععٌٌر خطععوط لنمععل المععواطنٌن الععى المجمعععٌن المتواجععدٌن فععً المحافظععة مععن مختلععف  -25

 المناطك .
 توسعة محطة رفع غرب الزرلاء -22
 استكمال مشارٌع الصرف الصحً لألحٌاء الداخلٌة لمدٌنة الزرلاء . -.2
 اء، الرصٌفة والهاشمٌة(تحدٌث شبكة المٌا  الرئٌسٌة والفرعٌة للمحافظة )الزرل -21
 استكمال مشروع صرف صحً غرب الزرلاء ومنها ضاحٌة األمٌرة هٌا -20
 زٌادة كمٌة التزوٌد المائً للمحافظة  .  -20
 امستفادة من المٌا  المعالجة من محطة الخربة السمراء للمناطك المجاورة  -1.
 الحد من تسرب المٌا  العادمة من محطة أبو نصٌر باتجا  منطمة بٌرٌن.  -7.
 دعم إدارة مٌا  محافظة الزرلاء بالكوادر الفنٌة وا لٌات.  -5.
التركٌز علعى نوعٌعة التعدرٌب بمعا ٌنسعجم معع احتٌاجعات سعوق العمعل وحاجعة المطاععات  -0.

 الواعدة .
تزوٌد مناطك غعرب الزرلعاء بالخعدمات الالزمعة حٌعث توجعد فٌهعا متنزهعات طبٌعٌعة معن  -5.

 أشجار لدٌمة ولصور أثرٌة .
 عالمً للموالع الثرٌة فً المحافظة .زٌادة التروٌج اإل -2.
 زٌادة الدعم المخص  لحدائك البلدٌات . -..
 زٌادة حصة الزرلاء من مخصصات السٌاحة . -1.
 تطوٌر بعا المعالم التارٌخٌة فً الزرلاء  -0.
 دعم مدٌرٌة بٌئة الزرلاء باألجهزة والكوادر الالزمة لتعزٌز دورها . -0.
الغعععازات المنبعثعععة منهعععا كالكبرٌعععت  معالجعععة التلعععوث النعععاجم ععععن المحطعععة الحرارٌعععة و -11

 واالرصا  وغٌرهما .
إٌجاد حلول للمشاكل البٌئٌة الناتجة عن لٌعام الععاملٌن فعً معزارع العدجاج برمعً العدجاج  -17

 النافك فً األماكن العامة .
 إنشاء وحدات استخال  الكبرٌت فً مصفاة البترول . -15



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


