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 محافظة مأدبا

 :لمحة عامة

محافظة مأدبا تضم فً مكنونها العدٌد من 
المعالم األثرٌة والطبٌعٌة. تقع المحافظة جنوب 

(كم ، وتشتهر 33على بعد ) عمانالعاصمه 

والكنائس القدٌمة، ولعل أشهرها  بالفسٌفساء
كنٌسة الخارطه )الروم األرثوذكس( وكنٌسة 

، وهً منطقه زراعٌه  جبل نيبوالرسل وكذلك 

بعدة جامعات لعل أشهرها خصبه محاطة 
اللمانٌه واالمرٌكٌة وجامعة الزٌتونه الجامعه ا

 وجامعة االسراء والمعهد العالمً.

 
 :والمناخ التضارٌس

 
حوض البحر األبٌض المتوسط وٌتراوح معدل سقوط  ٌغلب على مناخ المحافظة مناخ

( 11-1( ملم، كما تتراوح درجات الحرارة فً فصل الشتاء من )322-052األمطار من )
وٌبلغ ارتفاع محافظـة مأدبا عن ، ( درجه مئوٌة30-11صٌف من )درجه مئوٌة، وفً فصل ال
 ( متر. 112-012مستوى سطح البحر )

تمتاز محافظـة مأدبا بتنوع تضارٌسها، حٌث تشتهر بسهولها الواسعة المنبسطة،           
والتً تعمل على رفد المملكة بكمٌات وافـرة من الحبوب، إضافة إلى مناطقها الغورٌة 

 ورٌة، والتً تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات والفواكه والزٌتون.والشفاغ
 

 انموقع وانمساحح:

%( من مساحة 1.25أي ما ٌعادل )،  0كم 212حوالً  ة محافظة مأدباتبلغ مساح
 المملكة األردنٌة الهاشمٌة. 

 

 :ٍحانسكانانواقع انسكانً وانكثافح 

قدر عدد سكان ، و %(0.3)م حوالً 0220 – 0222بلغ معدل النمو السكانً بٌن عامً 
( نسمة أي ما 112322بحوالً ) 0221حسب دائرة اإلحصاءات العامة لعام محافظة مأدبا 

( تجمعا سكانٌا، أهمها 03، وٌتوزع هؤالء السكان على )%( من سكان المملكة0.5نسبته )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%86%D9%8A%D8%A8%D9%88


ات السكانٌة، وتشكل مدٌنة مأدبا، ولواء ذٌبان، أما باقً السكان فٌتوزعون على باقً التجمع
%( 01.0%( فً حٌن ٌشكل نسبة الحضر )01.1نسبة السكان الذٌن ٌقطنون الرٌف حوالً )

شخص/كم( 155.2) وتبلغ الكثافة السكانٌة من إجمالً عدد سكان المحافظة،
0

، وبلغ عدد 
وفٌما ٌتعلق بتوزٌع السكان  فرد، (5.1( أسرة حٌث بلغ متوسط حجم األسرة )05001األسر )
%(، ونسبة اإلناث 51.5ب الجنس فتشٌر اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى )حس
والجدول التالً ٌبٌن توزٌع السكان حسب   .%( من إجمالً عدد سكان المحافظة11.5)

 الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة مأدبا.
 

 

 

 (1الجدول رلم )

 ة السكانٌة فً محافظة مأدباالتوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثاف

عدد السكان  اللواء
 )نسمة(

النسبة من 
المحافظة 

% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانٌة
 اناث ذكور 2فرد/كم

 011.2 10.1 325.1 01 55012 51202 قصبة مأدبا

 52.1 50.2 511.1 00 15012 12132 لواء ذٌبان

 155.6 111 939.5 111 146311 المجموع
 .0220دائرة اإلحصاءات العامة/ الكتاب االحصائً السنوي  -المصدر :

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

أقضٌة، ولواء ذٌبان الذي ٌضم  1تقسم محافظة مأدبا إدارٌا إلى لوائٌن هما لواء القصبة وٌضم 
 .أقضٌة )شاملة مركز اللواء( 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (1الخارطة رقم)

 خارطة محافظة مأدبا حسب األلوٌة والقرى



 برز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة مادباأ
 
 

 )باأللف دٌنار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2119 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجموووووووووووووووووع المشووووووووووووووووارٌع  
الرأسوووومالٌة للمحافظووووة منهووووا 

 ٌع التالٌةالمشار

 

31444.5 64.3 

  

انشاااااء مبنااااى مدٌرٌااااة قضاااااء  .1
العاااااااارٌض وسااااااااكن ماااااااادٌر 

 القضاء.

وزارة 
 الداخلٌة

العماااال جااااار فااااً موقااااع  22 12.0 522
 المشروع

-تنفٌااااذ ربااااط طرٌااااق مكاااااور .0
البحاااااااار -حمامااااااااات ماااااااااعٌن

 المٌت.

وزارة 
 األشغال

تاااااام الباااااادء بالمشااااااروع  15 122 1522
 02/2/0220بتااااااااااارٌ  

فاااااااً والعمااااااال جااااااااري 
 موقع المشروع.

وزارة  المدٌنة الرٌاضٌة فً مادبا. .3
 المالٌة

تاااااااام انجاااااااااز المدٌنااااااااه  21 22.0 1222
 الرٌاضٌه /قٌد التسلٌم

تحسٌن مشروع الطرٌق  .1
 الملوكً

وزارة 
 االشغال 

اعاااادة انشااااء وتوساااعة وصاااٌانة  15 52 5222
جااااازء مااااان طرٌاااااق الملاااااوكً 
داخااااال المحافظاااااة باااااٌن ملاااااٌح 

 3.0طااااااول وباتجااااااال الوالااااااة ب
 كم.

وزارة  طرٌق مأدبا الدائري. .5
 األشغال

رفااااع الدراسااااات للبلدٌااااة  - 122 522
ووزارة االشااااااااااااااااااااااغال 
الختٌاااااااااااااار المساااااااااااااار 

 المناسب

وزارة  المطار.-جلول-طرٌق مأدبا .2
 األشغال

العماااال جااااارع فااااً موقااااع  35 122 1522
 المشروع.

وزارة  حماٌات جسر الموجب. .0
 األشغال

جااااارع فااااً موقااااع  العماااال 12 22.0 1522
 المشروع.

وزارة  الجامعة االردنٌة االلمانٌة .1
 المالٌة

تاااااام احالاااااااة المشاااااااروع  02 20.3 2222
 02/0/0221بتااااااااااارٌ  

والمباشاااااااااارل بتااااااااااارٌ  
ومااااااااااااااان  31/1/0221

المتوقااااااااااااع االنتهاااااااااااااء 
0/0212. 



مشروع انشاء مبنى قصر  .2
 العدل فً مادبا

وزارة 
 العدل

 لم ٌتم طرح العطاء 2 2 022

م مشارٌع المجلس االعلى دع .12
 للشباب

وزارة 
 المالٌة

دعاااااااام ماااااااان الخزٌنااااااااه  52 51 1222
لنفقاااااااااااااات المرافاااااااااااااق 
الشاااااااااابابٌة وصاااااااااااالت 

 رٌاضٌة.

دعم مشارٌع وزارة االوقاف  .11
 والمقدسات االسالمٌة

وزارة 
 المالٌة

دعااااام لتااااارمٌم وصاااااٌانة  12 2.0 102
 المساجد القدٌمه.

وزارة  مشروع تعزٌز االنتاجٌة . 10
 خطٌطالت

دعاااااااام ماااااااان الخزٌنااااااااه  12 30.1 1202
للمشااااارٌع التااااً تهاااادف 
الااااى تحسااااٌن الظااااروف 

 المعٌشٌة.

مشروع تطوٌر التعلٌم نحو  .13
 االقتصاد المعرفً

وزارة 
 التخطٌط

تطاااااااوٌر اساااااااتراٌتجٌات  12 122.0 220
التعلاااااااااااٌم وسٌاساااااااااااات 

 التربوٌة.

وزارة  مشروع استصالح االراضً .11
 الزراعة

 لرقعة الزراعٌةزٌادة ا 02 21.2 025

مشروع اعادة تأهٌل ري مثلث  . 15
 زرقاء ماعٌن

سلطة وادي 
 االردن

 تم طرح العطاء 12 2.2 052

سلطة وادي  مشروع سد الواله .12
 االردن

تااااااااام االنتهااااااااااء ماااااااااان  122 2 22
 المشروع.

سلطة وادي  مشروع سد زرقاء ماعٌن .10
 االردن

 المشروع قٌد الطرح 2 33.0 102

وزارة  ارٌع وزارة التربٌةحزمة مش .11
 التربٌة

اعماااااااااااااال الصاااااااااااااٌانه  02 101 221
واالضااااااااافات للغاااااااارف 

 الصفٌة.

وزارة  حزمة مشارٌع وزارة الصحة .12
 الصحة

تحااادٌث وصاااٌانة مباااانً  52 12 215
 المراكز الصحٌة.

 

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة مأدبا مخالصة التمٌٌ

 
 2119الٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام مخصصات النفمات الرأسم

 

 0222( ألاف دٌناار لعاام 31111.5بلغت مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة مأدباا )
موزعاة حساب القطاعااات وحساب الفصاول للااوزارات والادوائر الحكومٌاة فااً حاٌن بلاغ اإلنفااا  



%( وهاااً ضااامن 21.3ماااا نسااابته )( ألاااف دٌناااار أي 02100.2) 32/2/0222الفعلاااً حتاااى 
 (.1المستوى المستهدف فً مثل هذا الوقت من السنة كما فً الشكل رقم )

 )باأللف دٌنار( 

 ممدر البٌان
2119 

االنفاق حتى 
31/6/2119 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 21.3 02100.2 31111.5 المشارٌع الرأسمالٌة
 .0222المصدر: دائرة الموازنة العامة، 

 (1شكل رلم )

 

 
وٌشٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظٌفٌة إلى أن قطاع الشؤون 

%( من إجمالً مخصصات محافظة مأدبا لعام 51.0اإلقتصادٌة إستأثر على ما نسبته )
ً والمساهمة فً تخفٌض معدالت البطالة ،  0222 وذلك من أجل تنمٌة المحافظة إقتصادٌا

%( من إجمالً مخصصات 02.1التعلٌم حاز على ما نسبته )وٌأتً فً المرتبة الثانٌة قطاع 
%( وقطاع النظام العام 0.0محافظة مأدبا وتالل قطاع الترفٌه والثقافة والشؤون الدٌنٌة بنسبة )

 (. 0الشكل رقم ) %( كما هو واضح ف2ًوشؤون السالمة العامة بنسبة)
 

 
 (.0الشكل رقم )

 
 
 

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

 
 -اإلشغال العامة واإلسكان :

بلغ حجم المخصصات  لوزارة األشغال العامة واإلسكان المرصاودة للمحافظاة حٌاث تام رصاد 
%( من إجمالً المخصصاات المرصاودة 31.5( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته )11222.2مبلغ )

%( مااان المخصصاااات 01.2ا نسااابته )( ألاااف دٌناااار أي مااا0121.2للمحافظاااة وتااام إنفاااا  )
، وهاً مان نساب 32/2/0222المرصودة لوزارة األشغال العامة واإلسكان فً المحافظة حتى 

االنفا  المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة. وٌعزي سبب االرتفاع انفا  بعاض المشاارٌع بنساب 
 %.122-%22عالٌة تراوحت 

 
 -التربٌة والتعلٌم :
لاف دٌناار لاوزارة التربٌاة والتعلاٌم فاً محافظاة مأدباا أي ماا نسابته ( أ1202.2تم رصد مبلغ )

%( ماااان إجمااااالً المخصصااااات المرصااااودة للمحافظااااة، وبلااااغ اإلنفااااا  الفعلااااً حتااااى 2.2)



%( ماان المخصصااات المرصااودة 11.0( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته )1221.1) 32/2/0222
عة جدا لمثل هذا الوقت من السانة. لوزارة التربٌة والتعلٌم فً المحافظة، وهً من النسب المرتف
 وٌعزي سبب االرتفاع انفا  بعض المشارٌع بنسب عالٌة .

 
 

 -الصحة :
( ألاف دٌناار مشاكلة 1330.2بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة فً المحافظاة )

%( ماان إجمااالً المخصصااات للمشااارٌع الرأساامالٌة فااً المحافظااة، كمااا بلااغ 1.0مااا نساابته )
%( ماان مخصصاات وزارة الصااحة 31.0( ألااف دٌناار أي مااا نسابته )152.2فعلاً )اإلنفاا  ال

، وهاً مان النساب المفبولاة والمساتهدفة لمثال هاذا الوقات 32/2/0222فً محافظة مأدبا حتاى 
 %.22-%02وٌعزي سبب االرتفاع انفا  بعض المشارٌع بنسب عالٌة تراوحت  من السنة.

 
 

 -الزراعة :
( ألف دٌناار مشاكلة 1020.5ة لوزارة الزراعة فً المحافظة )بلغ حجم المخصصات المرصود

%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فاً المحافظة.وقاد 1.1ما نسبته )
%( ماان المخصصااات المرصااودة لااوزارة 10.0( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته )210.5تاام إنفااا  )

 .32/2/0222الزراعة فً المحافظة حتى 
 

 لدوائر االخرى:الوزارات وا
( ألاف 12022.2بلغ حجم المخصصات المرصودة للوزارات والدوائر االخرى فً المحافظة )

%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فاً 51.0دٌنار مشكلة ما نسبته )
%( ماان المخصصاااات 21.1( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته )2212.1المحافظة.وقااد تاام إنفااا  )

 .32/2/0222وزارات والدوائر االخرى فً المحافظة حتى المرصودة لل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -وفٌما ٌلً بطاقة وصف ألهم المشارٌع التً تم تقٌٌمها:



 
 باأللف دٌنار

 انشاء مبنى مدٌرٌة قضاء العرٌض وسكن مدٌر القضاء-1

  512 الكلفة الكلٌة: 

 شهر 12 مدة التنفٌذ:

 522 : 2119مخصصات عام 

 25.1 :31/6/2119علً حتى اإلنفاق الف

 :2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

12.0% 

22% 

 .12/3/0222تنفٌذ العطاء وتارٌ  المباشرل  سٌر العمل فً المشروع :

 بناء خزان ماء ارضً  األوامر التغٌٌرٌة :

 %22 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 خطط له وال ٌوجد معوقات المشروع ٌسٌر كما تمٌٌم المشروع :

 - مالحظات :

 
 باأللف دٌنار

 انثحر انمٍد-حماماخ ماعٍن -طرٌق مكاورمشروع تنفٌذ ربط  -2
 5222 الكلفة الكلٌة 

  

 شهراً  32 مدة التنفٌذ
 1522  2119مخصصات عام 

 1522  31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
   2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119االنجاز لعام نسبة 
122% 
122% 

والعمااال جاااارع فاااً موقاااع  02/2/0220تااام البااادء بالمشاااروع بتاااارٌ   سٌر العمل فً المشروع:
 المشروع .

 -( كم باتجال ماعٌن 2( كم وتوجد أوامر تغٌٌرٌة لـ )3.5طول الطرٌق ) األوامر التغٌٌرٌة 
 مكاور.

 %15 نسبة االنجاز التراكمٌة:
المشااروع ٌسٌرحسااب المخطااط لااه ، توجااد معوقااات وهااً طبٌعااة االرض  وماان المتوقااع  تمٌٌم المشروع 

 0222اإلنتهاء من المشروع فً شهر تشرٌن األول 

 الطرٌق ٌخدم البحر المٌت وقرى جبل بنً حمٌدة. مالحظات:

 
 باأللف دٌنار

 انمدٌنح انرٌاضٍح فً مادتامشروع  -3

 3222 الكلفة الكلٌة :

 

 شهراً  10 مدة التنفٌذ:



 : 2119مخصصات عام 
 31/6/2119االنفاق حتى 

 2119 نسبة اإلنفاق من المخصص
 :2119نسبة االنجاز لعام  

1222 
220.0 
22.0% 
122% 

 انجزت العطاءات الثالثة والمشروع قٌد التسلٌم االولً سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة :

 %21 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب ما خطط له. ٌٌم المشروع :تم

 -* المشروع مقسم إلى ثالث عطاءات ٌتم تنفٌذها هذا العام: مالحظات :
 عطاء تنفٌذ الملعب الرٌاضً. -
 عطاء تنفٌذ الصالة الرٌاضٌة. -
 عطاء تنفٌذ برك السباحة الدولٌة. -
( 1بكلفااة تقدٌرٌااة ) 0222ها فااً عااام توجااد مرحلااة ثانٌااة السااتكمال المدٌنااة الرٌاضااٌة سااٌتم تنفٌااذ* 

 ملٌون دٌنار إلنشاء ساحات ومالعب سكواتش وتنس أرضً.



 باأللف دٌنار

 انطرٌق انمهوكًمشروع تحسٌن  -4

 1211.2 الكلفة الكلٌة :

 

 ٌوم 012 مدة التنفٌذ:
 : 2119مخصصات عام 

 31/6/2119االنفاق حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نجاز لعام نسبة اال 

5222 
0522 
52.2% 
52% 

، المقاول شركة وادي االردن للمقاوالت  01/1/0222تارٌ  المباشرل فً العمل  سٌر العمل فً المشروع:
 االنشائٌة والعمل جاري موقع المشروع

 م ط، انشاء طرٌق جامعة مادباا، 1552تكملة الطرٌق ولغاٌة جسر الوالة بطول  األوامر التغٌٌرٌة :
 طبقة الوجه الختامً.

 %15 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع ٌسٌر حسب ما خطط له وال ٌوجد معوقات. تمٌٌم المشروع :

  مالحظات :

 
 

 باأللف دٌنار

 طريق مادبا الدائريمشروع  -5

  1322 الكلفة الكلٌة 
 شهراً  30 مدة التنفٌذ

 522  2119مخصصات عام 
 122.2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2114نسبة االنجاز لعام 

122% 
5% 

المشااروع فااً مرحلااة الدراسااات وإعااداد التصااامٌم قٌااد مباشاارة  سٌر العمل فً المشروع 
 التنفٌذ.

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %2 نسبة االنجاز التراكمٌة:

فع الدراسات الختٌار مساار المشروع ٌسٌر دون المخطط له تم ر تمٌٌم المشروع 
 الطرٌق من قبل البلدٌة ووزارة األشغال العامة واالسكان.

 كم 10طول الطرٌق  مالحظات 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 انمطار -جهول –طرٌق مادتا مشروع  -6

    5522 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  32 مدة التنفٌذ

 1522  2119مخصصات عام 

 1122.1  31/6/2119 اإلنفاق الفعلً حتى

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

122% 

122% 

تاام طاارح عطاااء التنفٌااذ وتماات إحالتااه علااى شااركة أبااو شاارٌ   سٌر العمل فً المشروع 

 للمقاوالت، والعمل جار فً موقع المشروع.

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %35 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وال توجد معوقات. مشروع تمٌٌم ال

 - مالحظات 

 باأللف دٌنار

 حماٌاخ جسر انموجةمشروع  -7

 0251.5 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  11 مدة التنفٌذ

 1522 2119مخصصات عام 

 1125.0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

22.0% 

22% 

  1/3/0221تمت المباشرة بالعمل بتارٌ   سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وال ٌوجد معوقات تمٌٌم المشروع 

 0222االنتهاء من المشروع نهاٌة شهر اب / مالحظات 

 باأللف دٌنار

 امعة االردنٌة االلمانٌةالج -4

  11322 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  11 مدة التنفٌذ

 2222 2119مخصصات عام 



 3012.5 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

20.3% 

22% 

ومان المتوقاع االنتهااء  31/1/0221فً تاارٌ   وبدأ المشروع 02/0/0221تمت االحالة فً  سٌر العمل فً المشروع 

 .0/0212من هذا المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %35 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وال ٌوجد معوقات تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

 

 انشاء مثنى قصر انعدل فً مأدتامشروع  -9

 2152 الكلفة الكلٌة 

 شهر 11 نفٌذمدة الت

 022 2119مخصصات عام 

 2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

2% 

2% 

  سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ال ٌسٌر حسب المخطط له تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 مشارٌع انمجهس االعهى نهشثاب دعم -11

 1222 الكلفة الكلٌة 

 سنوي مستمر مدة التنفٌذ

 1222 2119مخصصات عام 

 512 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

51% 

52% 

لشاابابٌة مثاال المخٌمااات المشااروع ٌمثاال دعاام الخزٌنااة لنفقااات المرافااق ا سٌر العمل فً المشروع 

الكشاافٌة وبٌااوت الشااباب وانشاااء صاااالت رٌاضااٌة اضااافة الااى التاارمٌم 

 والصٌانة. 



 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %52 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 دعم مشارٌع وزارة االولاف والممدسات االسالمٌة -11

 102 الكلٌة الكلفة 

 سنوي / مستمر مدة التنفٌذ

 102 2119مخصصات عام 

 31.0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

2.0% 

12% 

 ٌمثل الدعم ترمٌم وصٌانة المساجد القدٌمة  سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 التراكمٌة: نسبة االنجاز

 ٌسٌر حسب المخطط  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 ذعسٌس االنراجٍحمشروع  -12

 1202 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  11 مدة التنفٌذ

 1202 2119مخصصات عام 

 301 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

30% 

12% 

ٌمثل دعم الخزٌناة للمشاارٌع التاً تهادف الاى تحساٌن الظاروف المعٌشاٌة  عمل فً المشروع سٌر ال

للمااواطنٌن ماان خااالل بناااء وتعزٌااز القاادرات والاادورات التدرٌبٌااة وتقاادٌم 

 دراسات الجدوى للمشارٌع الصغٌرة.

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 له. ٌسٌر حسب المخطط تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 



 

 ذطوٌر انرعهٍم نحو االقرصاد انمعرفًمشروع  -13

 220 الكلفة الكلٌة 

 سنوي / مستمر مدة التنفٌذ

 220 2119مخصصات عام 

 222.1 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

122.0% 

12% 

مثاال فااً تطااوٌر اسااتراتٌجٌات التعلااٌم والسٌاسااات التربوٌااة والتعلٌمااة ٌت سٌر العمل فً المشروع 

 وتطوٌر المناهج وتدرٌب المعلمٌن وتعلٌم الطفولة المبكرة.

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ٌسٌر حسب المخطط له. تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 اسرصالح االراضًمشروع  -14

 025 ة الكلفة الكلٌ

 سنوي / مستمر مدة التنفٌذ

 025 2119مخصصات عام 

 122.0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

21.2% 

% 

 زٌادة الرقعة الزراعٌة ) حفظ التربة و المٌال(. سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %02 التراكمٌة: نسبة االنجاز

 ٌسٌر حسب المخطط له. تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 اعادج ذأهٍم ري مثهث زرقاء ماعٍنمشروع  -15

 3052 الكلفة الكلٌة 

 شهرا 11 مدة التنفٌذ

 052 2119مخصصات عام 



 1.0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

2.2% 

% 

 تم طرح العطاء سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ٌسٌر حسب المخطط له. تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 سد انوانح مشروع  -16

 00222 الكلفة الكلٌة 

 شهر 102 مدة التنفٌذ

 22 2119مخصصات عام 

 2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

2% 

2% 

 تم االنتهاء من المشروع. سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %122 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 ٌسٌر حسب المخطط له. تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 سد زرقاء ماعٍنمشروع  -17

 12222 الكلفة الكلٌة 

 شهر 11 مدة التنفٌذ

 102 2119مخصصات عام 

 51.5 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

33.0% 

% 

 المشروع قٌد الطرح سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة:



 ب المخطط له.ٌسٌر حس تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 حسمح مشارٌع وزارج انررتٍح -14

 221 الكلفة الكلٌة 

 سنوي / مستمر مدة التنفٌذ

 221 2119مخصصات عام 

 1030.0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

101% 

02% 

الصٌانة واضافات الغرف الصفٌة والوحدات الصحٌة وانشااء  تمثل اعمال سٌر العمل فً المشروع 

االساااوار المدرساااٌة وتجهٌزهاااا وتأثٌثهاااا مثااال صاااٌاتة لمدرساااتً الجدٌااادة 

 % 02االساسٌة بنٌن وبنات ومدرسة مكاور االساسٌة نسبة انجاز 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المخططالمشروع ٌسٌر حسب  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 حسمح مشارٌع وزارج انصحح -19

 215 الكلفة الكلٌة 

 سنوي / مستمر مدة التنفٌذ

 215 2119مخصصات عام 

 320.2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 

12% 

52% 

وتحااادٌث وصاااٌانة مباااانً المراكاااز الصاااحٌة والمستشااافٌات  ٌمثااال انشااااء سٌر العمل فً المشروع 

 واالجهزة والمعدات الطبٌة.

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %52 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشارٌع تسٌر حسب المخطط تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 



 مأدبانظرة سرٌعة حول اإلنجازات التنموٌة فً محافظة 

 -وفماً للمطاعات اإللتصادٌة : مأدباألبرز اإلنجازات فً محافظة  نورد فٌما ٌلً تحلٌالً موجزاً 

 

  البنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة األساسٌة:أوال: 

 :األشغال العامة واإلسكان( 1

 

مااا ٌتعلااق  العدٌااد ماان الخاادمات أهمهااافااً المحافظااة واإلسااكان ٌااوفر قطاااع األشااغال العامااة 
جمٌااع التجمعااات الطاار  الرئٌسااٌة والفرعٌااة  وتخاادمبااالطر  ماان فااتح وتعبٌااد وصااٌانة، 

(% 02-22فتخادم )أماا الطار  الزراعٌاة  ،المحافظاة جمٌاع أنحااء السكانٌة الموزعٌن على
وٌبلاغ أطاوال الطار  المعبادة فاً  علاى مساتوى المحافظاة،من مساحة األراضاً الزراعٌاة 

لٌااة الرئٌسااٌة الداخ ٌبااٌن أطااوال الطاار التااالً  . والجاادول(كاام321محافظااة مأدبااا حااوالً )
 .انوٌة والقروٌة المعبدةوالث

 (1-1الجدول رلم )

 وأطوالها الداخلٌة أنواع الطرق

 طول الطرٌك ) كم ( نوع الطرٌك

 23 رئٌسٌة

 121 ثانوٌة

 132 قروٌة

 0502 زراعٌة

 2421 المجموع
 .0220، دائرة االحصاءات العامة / الكتاب االحصائً السنوي -المصدر :

المحافظااات المجاااورة بشاابكة ماان الطاار  الرئٌسااٌة المعباادة، مااع  مأدباااة تاارتبط محافظااو
كونها تقع علاى شابكة طار  رئٌساٌة لموقعهاا اإلساتراتٌجً بجاناب مطاار الملكاة علٌااء الادولً 

 وبحكم قربها من العاصمة عمان.
 
 

 والري والسدود:( المٌاه 2

  
معاادل بلاغ ٌلاام فاً حااٌن م (005محافظااة حاوالً)الالساانوي فاً  ٌبلاغ معادل هطااول األمطاار

( لتر / ٌوم، وتبلغ كمٌاات التزوٌاد الماائً لاغاراض 115الفرد من المٌال حوالً ) استهالك
تبلاغ نسابة المشامولٌن بخدماة الصارف و، 0220لعاام  3( ملٌاون م0.1المنزلٌة ما ٌقاارب )
 من إجمالً سكان المحافظة.  %(11.0الصحً حوالً )



 
 

 :لطاع الكهرباء( 3

 
الكهرباااء معظاام التجمعااات السااكانٌة فااً محافظااة مأدبااا، حٌااث تبلااغ نساابة  تغطااً خاادمات

 %( من إجمالً سكان المحافظة.21.5التغطٌة بشبكة الكهرباء )

                
 :البرٌد واالتصاالت( 4

  

تغطااً الخدمااة الهاتفٌااة جمٌااع التجمعااات السااكانٌة فااً المحافظااة وذلااك ماان خااالل مقساام 
مقاساام فرعٌااة موزعااة علااى مناااطق المحافظااة، كمااا وتغطااً  (5)الكترونااً واحااد ٌتبااع لااه 

 ٌا.برٌد امكتب (00)الخدمات البرٌدٌة معظم مناطق المحافظة وذلك من خالل 
 
 :المواصالت العامة( النمل و5

  
 وسائط نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلٌة والخارجٌة مأدباتتوفر فً محافظة 

 لخدمة سكان المحافظة.
 
 

 يا: التنمية االجتماعية والموارد البشرية:ثان
 

 :لطاع الصحة( 1
  

تحساٌن الموشارات  ادى الاىشهد القطاع الصحً خالل السنوات الماضاٌة تطاوراً ملموسااً، 
الصااحٌة فااً المحافظااة، حٌااث شااملت الخاادمات الصااحٌة تقرٌبااا اغلااب مناااطق المحافظااة، 

ثالث مستشافٌات، حٌاث الصحٌة و وتتوفر هذل الخدمات من خالل مدٌرٌة الصحة والمراكز
ة ة، اً سرٌر( 122) بلغ عدد االسرَّ التاالً  ، والجادول(%01) وبلاغ معادل اشاغال هاذل االسارَّ

 .ٌبٌن عدد المرافق الصحٌة و الكوادر الطبٌة
 

 (1-0الجدول رقم )

 البٌانات االحصائٌة لقطاع الصحة فً محافظة مأدبا

 قطاع الصحة
 على المجموع 

 مستوى المحافظة

 3 عدد المستشفيات



 666 عدد األسرة

عدد المراكز 
 الصحية 

 2 شامل 

 62 أولي

 61 فرعي

 36 المجموع

 64 طفولةالمومة واالعدد مراكز 

 عدد المختبرات
 61 مختبر

 5 اشعة 

 66 اسنان عيادات االسنان

 عدد الصيدليات 

 65 خاصة 

 64 حكومي

 36 المجموع

 66 طبيب عام

 55 تصاصطبيب اخ

 26 طبيب اسنان 

 66 صيدلي

 211 تمريض

 64 فني مختبر / اشعة

 .0221وزارة الصحة  -:المصدر 

 

 

 

  :التعلٌم( لطاع 2

 
 التعلٌم األساسً والثانوي والمهنً: (أ
رفع كفاءة وتطوٌر مستوى التعلٌم فً المحافظة إلاى  فًقطاع التربٌة والتعلٌم  تتركز مهمة 

ملة المؤهلاة وتحفٌاز القطااع الخااص فاً تنمٌاة الماوارد البشارٌة بماا جانب تأمٌن القوى العا
فااً مختلااف المواقااع واألنشااطة  رفااع مسااتوى أداء هااذل القااوى وزٌااادة إنتاجٌتهاااٌااؤدي إلااى 
  اإلقتصادٌة.

 
 
 
 

 

 (2-2الجدول رلم )



 فً المحافظة حسب اللواء والجنسالصفٌة  والشعب المدارسعدد 

 بعدد الشع عدد المدارس اللواء

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 320 120 102 25 11 02 قصبة مادبا

 111 102 125 32 10 10 لواء ذٌبان

 541 572 565 114 26 43 المجموع
 .0220 دائرة االحصاءات / الكتاب االحصائً السنوي -المصدر :

( 103) 0220دبااا بلااغ فااً عااام وٌتضااح ماان الجاادول أعااالل أن عاادد الماادارس فااً محافظااة مأ
أعااداد الطلبااة والمعلمااٌن حسااب المراحاال التعلٌمٌااة خااالل العااام ٌبااٌن والجاادول التااالً مدرسااة ، 
0220. 

 

 (3-2الجدول رلم )

 حسب اللواء والجنسالمحافظة توزٌع الطلبة و المعلمٌن ونسبة الطلبة فً 

 عدد الطلبة عدد المعلمٌن اللواء
طالب لكل 

 معلم

لطلبة ا%
لصبة  ًف

 مادبا

لطلبة ا%
لواء فً 

 ذٌبان
 إناث ذكور إناث ذكور

 11.2 15001 12202 1111 212 قصبة مادبا
01.0 01.1 

 10.2 1120 1211 122 011 لواء ذٌبان

 111 16.5 41414 2529 المجموع الكلً
 .0220 دائرة االحصاءات / الكتاب االحصائً السنوي -المصدر :

 
 
 
 
  :التعلٌم العالً (ب

( 5)تتمٌااز محافظااة مأدبااا فااً موقعهااا اإلسااتراتٌجً الهاااديء حٌااث ٌوجااد فااً المحافظااة 
 جامعات خاصة ٌلتحق فٌها أبناء المحافظة ومن حولها.

 
   :االجتماعٌةالتنمٌة  (3



تهاادف التنمٌااة االجتماعٌااة إلااى تنمٌااة اإلنسااان وتأهٌلااه وتفعٌاال قدراتااه باعتبااارل محااور التنمٌااة 
مكتااب للتنمٌااة االجتماعٌااة ) ةذا القطاااع دورا مهمااا لوجااود مدٌرٌااومحركهااا وهاادفها وٌناااط بهاا
(، وتقوم بتقدٌم العدٌد من الخدمات التً تهدف من خاللها إلاى تحساٌن التنمٌة اإلجتماعٌة ماعٌن

 .لى وحدة وتماسك المجتمع بشكل عامالمستوى االقتصادي واالجتماعً والعمل ع
 
 -:لمحافظة من خاللن فً اتقدم خدمات الرعاٌة االجتماعٌة للمواطنٌو
ٌقاادم الصااندو  عاادد ماان الخاادمات مثاال معونااة نقدٌااة   -صووندوق المعونوولة الوطنٌوولة :  ( أ

متكررة وتأهٌل جسمانً وغٌرها من الخدمات التً ٌقدمها الصندو ، وٌبلاغ عادد ذوي 
%مان االسار المحتاجاه 1.2اي ما نسابته  ( حالة3000) االسر المحتاجه فً المحافظة

   .  فً المملكة

ٌقوم الصندو  بمجموعة من النشااطات تشامل التثقٌاف   -الصندوق األردنً الهاشمً: ب( 
طفولاة ومشااركة فاعلاة ماع الموماة واألتدرٌبٌاة، وتقادٌم خادمات الاألسرى، والدورات 
 .المجتمع المحلً

 

 

 :التدرٌب المهنً( لطاع العمل و4

 أ( العمل: 

%( مان إجماالً ساكان 32.5المحافظاة ) بلغت نسبة المشتغلٌن والنشاطٌن إقتصاادٌاً فاً
%( وماان اإلناااث 22.2المحافظااة ، حٌااث بلغاات نساابة النشااطٌن إقتصااادٌاً ماان الااذكور )

%( مااان إجماااالً ساااكان المحافظاااة، فاااً حاااٌن بلاااغ معااادل البطالاااة للمحافظاااة 10.2)
%( إناث من إجمالً سكان المحافظة لعاام 33.2%( ذكور و )13.0%( منهم )11.2)

ات دائااارة اإلحصااااءات العاماااة ، الكتااااب االحصاااائً السااانوي حساااب إحصاااائٌ 0220
0220. 

 

 ب( التدرٌب المهنً:

ٌؤدي قطاع التدرٌب المهنً من خالل برامجاه المتنوعاة  فاً محافظاة مأدباا دوراً هامااً 
فً إعداد القوى العاملة المدربة، لتلبٌة احتٌاجاات ساو  العمال وتنظٌماه، وٌسااهم قطااع 

ٌر المحافظااة وتنمٌتهااا اجتماعٌااا واقتصااادٌا، وتعماال الجهااات التاادرٌب المهنااً  فااً تطااو
هماا مركاز  للتادرٌب المهناً فاً المحافظاة ٌنالمشرفة على هذا القطاع من خالل مركز

 . تدرٌب مهنً مأدبا للذكور ومركز تدرٌب مهنً مأدبا لإلناث
 

 

 الرٌاضة والشباب ( لطاع الثمافة و5



اضٌة والثقافٌة المختلفة، باإلضافة إلى دورل فً إقامة ٌساهم هذا القطاع بتوفٌر المرافق الرٌ
األندٌاااة الرٌاضٌاااـة والثقافٌاااـة التاااً تسااااهم فاااً تطاااوٌر الحركاااـة الرٌاضٌاااـة والثقافٌاااة فاااً 

 -المحافظة، وفٌما ٌلً أسماء المراكز الشبابٌة الموجودة فً محافظة مأدبا :
 مركز شباب مأدبا. -1
 مركز شباب جرٌنة. -0

 مركز شابات مأدبا. -3

 باب ذٌبان.شركز م -1
 

  والشؤون والممدسات اإلسالمٌة: األولاف( 6
تحتضن محافظة مادبا العدٌد من المواقع الدٌنٌة التً تربط عظمة تارٌخها على مدى 

الثالثة االسالمٌة والمسٌحٌة والٌهودٌة"، ما ٌثبت على   تتعانق بها األدٌان  العصور بـذاكرة
منطقة "السحٌلة" الواقعة إلى الجنوب الغربً من لواء ذلك الموقعان الماثالن للعٌان، ففً 

ذٌبان و إلى الشمال من وادي الموجب مقام الصحابً الجلٌل أبو ذر الغفاري الذي أقام فٌه 
وٌبٌن الجدول التالً عدد المساجد و الوعاظ  عند عودته من الشام عدة سنوات بقصد التعبد،

 . فً المحافظةوأالئمة 
 

 (4-2الجدول رلم )

 على مستوى المحافظةعدد المساجد والوعاظ 

 على مستوى المحافظة العدد

 151 المساجد

 32 الواعظات والمرشدات

 120 الوعاظ واألئمة 

 151 مؤذن وخادم
 .0221مدٌرٌة التخطٌط /وزارة األوقاف  -المصدر :

 التنمٌة االلتصادٌة:ثالثا: 

 :الزراعة( 1
االقتصادٌة ألبناء المحافظة ومن القطاعات الداعمة  ٌعتبر قطاع الزراعة من أهم الروافد

لالستثمار فٌها حٌث تتمٌز المحافظة بالتنوع المناخً وهذا ٌؤدي إلى تعدد األنماط 
( 032)تبلغ مساحة األراضً الزراعٌة اإلجمالٌة فً محافظة مأدبا حوالً الزراعٌة، و

وٌبٌن الجدول  ما،دونألف  (112) دونما، المستغل من هذل األراضً حوالً ألف
 للمحاصٌل الزراعٌة المختلفة. زروعةالمساحات الم

 
 (1-3الجدول رلم )



  المساحات المزروعة حسب نوع المحاصٌل

 المساحات المزروعة )دونم ( نوع المحصول

 25001 محاصٌل حقلٌة

 30120 أشجار مثمرة

 01555 الخضروات

 114941 المجموع
 .0222، التقرٌر السنوي/  اإلحصاءات العامة -المصدر :     

م فً جمٌع 01/0/0220وبالنسبة للثروة الحٌوانٌة فقد تم إجراء تعداد عام للمواشً بتارٌ  
 .وعددها الثروة الحٌوانٌة أنواعمناطق المحافظة وٌبٌن الجدول 

 
 (2-3الجدول رلم  )

  الثروة الحٌوانٌة

 أبمار ماعز ضان النوع

 222 01312 22032 العدد
 .0220، الكتاب االحصائً السنوي/  اإلحصاءات العامة -المصدر :     

 

  :السٌاحة واآلثار( 2

 
تعتبر محافظة مادبا واحدة من أهم المواقاع الساٌاحٌة علاى الخارطاة األردنٌاة بماا حباهاا   

إلسام الاذي من موقاع متوساط متمٌاز، ف سام مأدباا ٌعناً )مٌاال الفاكهاة والمٌاال الهادفاة( هاذا ا
احتفظت به المدٌنة على مر السنوات والعصور، فهو دلٌل على غناى هاذل المحافظاة بالمٌاال 
التً أصبحت تشكل رافداً اساسٌاً وهاماً لشكل من أشكال السٌاحة كما وتتعدد وتتنوع أشاكال 

 السٌاحة فً محافظة مأدبا فهناك :
اٌاا مان مخلفاات العصار الحدٌادي : ففاً مركاز المدٌناة بقالسٌاحة التراثٌة والتارٌخٌوة -

 والنبطً والرومانً والبٌزنطً واإلسالمً الذي بقً شاهد عصرل حتى ٌومنا هذا.
: ففااً مدٌنااة مأدبااا الواقعااة جنااوبً عمااان، توجااد أرضااٌة الفسٌفساااء السووٌاحة الدٌنٌووة -

النادرة التً تعود إلى العصر البٌزنطً فً كنٌساة الاروم األرثوذكساً وهناا ٌساتطٌع 
ر أن ٌشاااهد أقاادم خارطااة لااارض المقدسااة، وإلااى الجنااوب ماان مأدبااا تقااع قلعااة الزائاا

مكاور التً سجن فٌها النبً ٌحٌى، أما بالقرب من مأدبا، فٌقع جبال نباو المطال علاى 
 البحر المٌت ووادي األردن وهناك من ٌعتقد أن النبً موسى دفن فً هذا الجبل.



غنٌااة باااألمالح وحمامااات ماااعٌن والاازارة : فمٌااال البحاار المٌاات الالسووٌاحٌة العالجٌووة -
وٌنابٌعها الحارة لعالج أمراض المفاصل وغٌرهاا تشاكل مصادراً هامااً ونقطاة جاذب 

 للسٌاحة الوافدة ومن مختلف الجنسٌات.

: حٌث هناك العدٌد من المواقع الحرجٌة فً كل من منطقة الفٌصالٌة سٌاحة اإلستجمام -
ان، تشكل نقطة جذب وتنفس لحركاة الساٌاحة وعٌون موسى، والمخٌط والوالة والهٌد

 الداخلٌة والعطل األسبوعٌة.

 

 
  :الصناعة والتعدٌنلطاع ( 3

من محافظات المملكة ذات الموارد الطبٌعٌة المتمٌزة، حٌث تحتوي  مأدباتعتبر محافظة 
على الكثٌر من المعادن والصخور الصناعٌة، األمر الذي دعا عدد من كبرٌات الشركات 

ً ٌة إلى استغالل بعضاألردن ٌستغل من هذل الموارد غٌر أن الكثٌر من الموارد المعدنٌة لم  ا
 بعد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالب واحتٌاجات محافظة مأدبا

 لواء القصبة

 بناء سكن لالطباء والتمرٌض لمستشفى الندٌم الحكومً. -1
 بناء مستودعات فً حرم مستشفى الندٌم الحكومً. -0
 قسام االدارٌة (.توسعة العٌادات ) اال -3
 حاجة المستشفى من الكوادر واالجهزة الطبٌة. -1



اجهزة اسنان للمراكز التالٌة مركز صحً الهاللٌة، مركز صحً الفٌحاء، مركاز صاحً  -5
 العالٌة ومركز صحً االزاٌدة.

 زٌادة المخصصات االقتراضٌة لفرع مادبا وخاصة قروض الثروة الحٌوانٌة. -2
راضاااً بفوائاااد مخفضاااة أو بااادو فوائاااد تتحمااال مااانح المااازارعٌن قاااروض استصاااالح اال -0

 الحكومة نسبة منها.
 زٌادة مخصصات قروض ابار جمع المٌال لغاٌات الحصاد المائً. -1
 تشجٌع المزارعٌن باعطائهم قروض بٌوت رٌفٌة لتثبٌتهم فً العمل فً اراضٌهم. -2
ن زٌادة صالحٌات مدراء الفروع فً المؤسسة وذلك لتساهٌل االجاراءات علاى المازارعٌ -12

 بتفعٌل الالمركزٌة.
 دعم مربً المواشً. -11
 تخفٌض اسعار االعالف نظرا للظروف االقتصادٌة التً ٌمر بها مربً الماشٌة . -10
 اعفاء صغار المزارعٌن من فوائد القروض وجدولة الدٌون المستحقة. -13
 تخصٌص قطعة ارض من امالك الدولة لالتحاد كمقر له مستقبال. -11
 مخدومة داخل المحافظة. مشارٌع صرف صحً بالمناطق الغٌر -15
 طرح عطاء استبدال شبكات المٌال فً مادبا وذٌبان. -12
 بناء خزان رئٌسً فً مادبا فً منطقة الٌسرى لتزوٌد قصبة مادبا باالنسٌاب. -10
 " بمنطقة مادبا.1تمدٌد خط رٌئسً بقطر  -11
طعااة ارض بمساااحة مناساابة ماان اجاال اقامااة مركااز ثقااافً متعاادد االغااراض تخصااٌص ق -12

فر قاعات ومراكز مناسبة القاماة النشااطات الثقافٌاة علٌهاا باساتثناء بعاض وذلك لعدم تو
 القاعات المدرسٌة غٌر المناسبة.

 دعم الهٌئات الثقافٌة فً المحافظه وعددها اربعة فقط. -02
 دعم المشارٌع الثقافٌة والسٌاحٌة وصناعة الحرف الٌدوٌة فً المحافظة. -01
 اقامة مجمع للدوائر الحكومٌة. -00
دونمااات علااى شااارع مادبااا / عمااان الغربااً ماادخل  12ارض بمساااحة  اسااتمالك قطعااة -03

 مدٌنة مادبا القامة مبنى للمحافظة علٌها.
اسااتمالك قطااع اراضااً القامااة مبااانً للوحاادات االدارٌااة التابعااة للمحافظااة كااون المبااانً  -01

 مستأجرة حالٌا فً بعض االقضٌة ) جرٌنه، ماعٌن، الفٌصلٌة، ملٌح(.
 مركز دفاع مدنً فً منطقة الزارة ومنطقة جرٌنا.  تخصٌص قطعة ارض القامة -05
بناااء سااور اساامنتً حااول مكااب النفاٌااات حتااً ٌااتم حصاار الموقااع ماان المحااٌط الخااارجً  -02

 وحفظا من النواحً البٌئٌة.
 دونم القامة معسكر شبابً دائم علٌها. 52تخصٌص قطعة ارض ال تقل عن  -00
 1لدٌاة مادباا الكبارى ومسااحتها المساعدة باستمالك قطعة االرض المتبرع بها من قبال ب -01

 دونمات لبناء بٌت للشباب نموذجً علٌها.
استمالك قطعة ارض داخل قصابة محافظاة مادباا القاماة مركاز شاابات نماوذجً لمركاز  -02

 شابات مادبا المستأجر.



اسااتمالك قطااع اراضااً فااً مناااطق الفٌصاالٌة وماااعٌن القامااة مراكااز للشااباب والشااابات  -32
 .علٌها

كملة بناء المقر الادائم للناادي حٌاث ٌتكاون المبناى مان طاابقٌن بمسااحة دعم نادي مادبا لت -31
 م تشمل صاالت افراح ومكاتب. 1122

دعم نادي ملٌح القامة مبنى ملك بحاجة الى واسطة نقل حٌاث ان الناادي منتساب الربعاة  -30
 اتحادات رٌاضٌة وهو من االندٌة النشٌطة فً المحافظة لتخفٌف االعباء المالٌة.

اتحاااد مادبااا للمساااعدة فااً اسااتمالك قطعااة ارض التااً تبرعاات بهااا البلدٌااة دعاام نااادي  -33
 والمساعدة فً بناء المقر الدائم للنادي.

دعم النادي االردنً للرٌاضة الخاصة فً مادبا الستكمال البناء لٌخدم هاذل الشارٌحة مان  -31
 ذوي االحتٌاجات الخاصة.

 دعم نادي مادبا الفروسٌة النشاء مضمار سبا  للخٌول. -35
 زٌادة الرواتب التقاعدٌة اسوة بمتقاعدي القطاع المدنً والعسكري. -32
 تطوٌر متحف مادبا. -30
اقامة معرض للحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة فً المحافظة بالتعاون ماع المجتماع  -31

 المحلً بهدف ابراز الصناعات امام الزوار والسٌاح.
لعماال علااى تسوٌقهاحسااب اسااتغالل منطقااة الالهااوون االثرٌااة كمنطقااة جااذب سااٌاحً وا -32

 االصولز
ربط الجزء االول من المنتزل االثري بالجزء الثانً / القصر المحرو  مان خاالل انشااء  -12

 جسر معلق بٌن الجزئٌٌن وترمٌم المبانً التراثٌة داخل القصر المحرو .
 تطوٌر منطقة تل مادبا وربطها بالمسار السٌاحً فً المحافظة. -11
من خالل اقامة مشارٌع استثمارٌة لتشاجٌع حركاة الساٌاحة  تطوٌر منطقة الوالة والهٌدان -10

 الداخلٌة .
ادراج كافااة المواقااع السااٌاحٌة فااً المحافظااة ضاامن الباارامج السااٌاحٌة وذلااك الختصااار  -13

البرناامج الساٌاحً علاى ماوقعٌن او ثالثاة مااع العلام باان المحافظاة غنٌاة باالمواقع االثٌااة 
ور االثااري بانورامااا البحاار المٌاات موقااع ام التااً تسااتحق الزٌااارة ) المنتاازل االثااري مكااا

 الرصاص االثري كنٌسة الرسل حمامات ماعٌن(.
 تسهٌل اجراءات الحصول على تراخٌص المهن السٌاحٌة فً المحافظة. -11
 العمل على انشاء مكتب التنمٌة االجتماعٌة لقرى الشوابكة -15
 ٌم والمخٌم.فتح مركز للتنمٌة ٌخدم منطقة المرٌجمة والمقطاع وربع العجلة والت -12
 اٌجاد مبنى لذوي االحتٌاجات الخاصة لفئة االعاقة الحركٌة. -10
 اٌجاد مبنى لمكتب التنمٌة االجتماعٌة فً ماعٌن. -11
 اٌجاد  مبنى لمركز رعاٌة االطفال. -12
 دعم الجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة النشاء مشارٌع مدرة للدخل. -52
 انشاء مركز تدرٌب واستشارات متخصص للمرأة. -51
 



 
 لواء ذٌبان احتٌاجات

 تحوٌل مركز صحً لب والجبل وملٌح الى مركز صحً شامل. -50
 تحوٌل مركز صحً العالٌة الى مركز اولً. -53
 بناء طابق لمركز صحً ذٌبان الشامل. -51
 تعٌٌن مهندسة اغذٌة فً مستشفى االمٌرة سلمى. -55
 تجهٌز عٌادة عٌون لمستشفى االمٌرة سلمى. -52
 عة ملونه.تزوٌد مستشفى االمٌرة سلمى بجهاز تصوٌر اش -50
 استبدال شبكة المٌال التالفة فً اللواء خصوصا مدٌنة ذٌبان. -51
 انشاء محطة للصرف الصحً فً اللواء. -52
زٌااادة سااعة كاال ماان سااد الوالااة الموجااب ونقاال المٌااال الااى المناااطق المرتفعااة المجاااورة  -22

 لالستفادة منها فً مجال الزراعة.
 صهارٌج. 1 – 0زٌادة صهارٌج المٌال من  -21
المحوالت الموجاودة ي منطقاة اللاواء مان اجال حال مشاكلة ضاعف الكهربااء زٌادة قدرة  -20

 الحاد فً معظم مناطق اللواء.
العمل على اٌصال التٌار الكهربائً للتجمعات الساكانٌة التاً لام ٌصالها التٌاار الكهرباائً  -23

 بعد.
 اٌجاد وحدة صٌانة دائمة فً مركز اللواء. -21
 مؤسسة استهالكٌة مدنٌة فً ملٌح. -25
 هالكٌة عسكرٌة فً لب.مؤسسة است -22
 مركز تنمٌة اجتماعٌة فً قضاء ملٌح. -20
 ترفٌع مكاتب الدوائر الحكومٌة فً اللواء الى مدٌرٌات. -21
 اٌجاد مكاتب للدوئر الحكومٌة فً كل من قضاء لب وملٌح والعرٌض. -22
اٌجاد مكاتب فً مركاز اللاواء لكال مان الجاوازات العاماة واالوقااف والعمال واالقاراض  -02

 الزراعً.
 مخصصات اللواء من الطر  الزراعٌة والقروٌة. زٌادة -01
 تحوٌل محطة الوالة الى مركز بحوث زراعٌة. -00
 تقدٌم الدعم المالً للمزارعٌن فً اللواء كون هذل السنة جفاف وقحط. -03
 انشاء فرع اتحاد مزارعٌن فً لواء ذٌبان. -01
صادد شاراء بناء صالة رٌاضٌة لخدمة الطلبة والشاباب فاً اللاواء ماع العلام باان البلدٌاة ب -05

 دونم لهذل الغاٌة وفً مكان مناسب. 12.120قطعة ارض مساحتها 
 انشاء مدرسة مهنٌة متخصصة فً اللواء. -02
 انشاء مدرسة ثانوٌة ذكور فً ذٌبان مع استمالك االرض. -00
 بناء مدرسة مختلطة فً بلدة الشقٌق علما بان االرض متوفرة. -01
 مصنع للصبر لوجود فائض فً االنتاج من ثمار الصبر. -02



 معصرة زٌتون . -12
 مصنع لمادة الجبص لتوفر المواد الخام فً منطقة الموجب. -11
مدٌنة العاب تروٌحٌة وكازٌة خدماة للساٌارات وساتراحة فاً منطقاة برٌماان مطلاة علاى  -10

 سد الوالة كمصلحة لبلدٌة اللواء.
 مشروع السٌاحة العالجٌة فً منطقة حمامات قصٌب. -13
 دي الهٌدان.مشروع سٌاحة المغامرة فً منطقة برتا وا -11
 مشروع متنزل على حاجب الموجب ومتنزل فً جبل بنً حمٌدة. -15
 انشاء جامعة فً اللواء. -12
 زٌادة عدد المنح البناء اللواء لمن ٌعانون من فقر وعوز. -10
السااماح الصااحاب المواشااً بااالرعً فااً المناااطق الحرجٌااة والمحمٌااات فااً اللااواء فااً  -11

 المناطق ذات االشجار المعمرة.
بالقروض من اجل االبقاء على اساتمرارٌة مشاارٌعهم الزراعٌاة واعفااء دعم المزارعٌن  -12

 المزارعٌن من اصحاب القروض الصغٌرة من الفوائد المترتبة علٌهم.
اعادة مشارٌع الثوة الحٌوانٌة التً كانت موجاودة فاً محطاة الوالاة الزراعٌاة كماا كانات  -22

 سابقا وانشاء مركز للبحوث الزراعٌة فٌها.
درٌب المهنااً فااً اللااواء ماان اجاال تأهٌاال ابناااء اللااواء للعماال فااً المهاان اٌجاااد مركااز للتاا -21

 المختلفة مما ٌحد من مشكلة الفقر والبطالة فً اللواء.
 فتح مكتب صرف جوازات فً لواء ذٌبان. -20

 

 

 

 

 

 

 

 
 


