محافظة مأدبا

محافظة مأدبا
لمحة

عامة:

محافظة مأدبا تضم فً مكنونها العدٌد من
المعالم األثرٌة والطبٌعٌة .تقع المحافظة جنوب
العاصمه عمان على بعد ()33كم  ،وتشتهر
بالفسٌفساء والكنائس القدٌمة ،ولعل أشهرها
كنٌسة الخارطه (الروم األرثوذكس) وكنٌسة
الرسل وكذلك جبل نٌبو  ،وهً منطقه زراعٌه
خصبه محاطة بعدة جامعات لعل أشهرها
الجامعه االلمانٌه واالمرٌكٌة وجامعة الزٌتونه
وجامعة االسراء والمعهد العالمً.
التضاريس والمناخ:
ٌغلب على مناخ المحافظة مناخ حوض البحر األبٌض المتوسط وٌتراوح معدل سقوط
األمطار من ( )322-052ملم ،كما تتراوح درجات الحرارة فً فصل الشتاء من ()11-1
درجه مئوٌة ،وفً فصل الصٌف من ( )30-11درجه مئوٌة ،وٌبلغ ارتفاع محافظـة مأدبا عن
مستوى سطح البحر ( )112-012متر.
تمتاز محافظـة مأدبا بتنوع تضارٌسها ،حٌث تشتهر بسهولها الواسعة المنبسطة،
والتً تعمل على رفد المملكة بكمٌات وافـرة من الحبوب ،إضافة إلى مناطقها الغورٌة
والشفاغورٌة ،والتً تعتبر من أهم مصادر إنتاج الخضراوات والفواكه والزٌتون.

انموقع وانمساحت:
تبلغ مساحة محافظة مأدبا حوالً  212كم ، 0أي ما ٌعادل ( )%1.25من مساحة
المملكة األردنٌة الهاشمٌة.

انواقع انسكاوي وانكثافت

انسكاويت:

بلغ معدل النمو السكانً بٌن عامً 0220 – 0222م حوالً ( ، )%0.3وقدر عدد سكان
محافظة مأدبا حسب دائرة اإلحصاءات العامة لعام  0220بحوالً ( )113122نسمة أي ما
نسبته ( )%0.5من سكان المملكة ،وٌتوزع هؤالء السكان على ( )03تجمعا سكانٌا ،أهمها

مدٌنة مأدبا ،ولواء ذٌبان ،أما باقً السكان فٌتوزعون على باقً التجمعات السكانٌة ،وتشكل
نسبة السكان الذٌن ٌقطنون الرٌف حوالً ( )%01.1فً حٌن ٌشكل نسبة الحضر ()%01.2
من إجمالً عدد سكان المحافظة ،وتبلغ الكثافة السكانٌة ( )150.3شخص/كم ،0وبلغ عدد
األسر ( )01522أسرة حٌث بلغ متوسط حجم األسرة ( )5.1فرد ،وفٌما ٌتعلق بتوزٌع السكان
حسب الجنس فتشٌر اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى ( ،)%51.5ونسبة اإلناث
( )%11.5من إجمالً عدد سكان المحافظة .والجدول التالً ٌبٌن توزٌع السكان حسب
الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة مأدبا.
الجدول رقم ()1
التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة مأدبا
النسبة من
عدد السكان
اللواء
المحافظة
(نسمة)
%
اناث
ذكور
01.1
51212 50232
قصبة مأدبا
01.2
15322 12202
ذٌبان
111
143111
المجموع
المصدر  -:دائرة اإلحصاءات العامة.0220 ،

المساحة
كم2

النسبة
%

325.1
511.1
939.5

10.1
50.2
111

معدل الكثافة
السكانية
فرد/كم2
010.3
50.1
152.3

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

الخارطة رقم()1
خارطة محافظة مأدبا حسب األلوٌة والقرى

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة مادبا

الرقم

.1

اسم المشروع
مجموووووووووووووووووع المشوووووووووووووووواريع
الرأسوووومالية للمحافظووووة منهووووا
المشاريع التالية
إنشاااء أبنٌااة نموذجٌااة للمحاااكم
وقصور العدل فً المملكة.

الجهة
المنفذة

نسبة
نسبة
مخصصات
 2112اإلنفاق %اإلنجاز%
94.7
15761

(باأللف دٌنار)
المالحظات

وزارة
العدل

1322

22

12

.0

تنفٌااااذ ربااااط طرٌااااق مكاااااور-
حمامااااااااات ماااااااااعٌن-البحاااااااار
المٌت.

وزارة
األشغال

0052

122

12

.3

المدٌنة الرٌاضٌة فً مادبا.

.1

طرٌق مأدبا الدائري.

وزارة
المالٌة
وزارة
األشغال

0052

22.2

12

-

-

-

.5

القرى الحضرٌة.

.2

إكمال طرٌق
ناعور/حسبان/مادبا.
طرٌق مأدبا-جلول-المطار.

122

122

122

تم است م المشروع.

022

122

15

.1

حماٌات جسر الموجب.

0522

22

12

.2

إسكان األسر الفقٌرة.

وزارة
األشغال
وزارة
األشغال
وزارة
األشغال
وزارة
األشغال
وزارة
األشغال

052

122

-

تاام طاارح وإحالااة العطاااء
علااااااى شااااااركة ضاااااارار
صاااراٌرة ومااان المتوقاااع
صاااادور أماااار المباشاااارة
خ ا ل شااهر كااانون ثااانً
.0222
العماااال جااااار فااااً موقااااع
المشاااروع ومااان المتوقاااع
االنتهاااااء ماااان المشااااروع
فاااً شاااهر تشااارٌن األول
.0222
العماال مسااتمر فااً موقااع
المشروع.
المشاااااروع فاااااً مرحلاااااة
الدراساااااااااااات وإعاااااااااااداد
التصاااااامٌم وتااااام إجاااااراء
منااااااااااااااااااق ت مااااااااااااااااان
المخصاااااااص لمشاااااااارٌع
أخرى.
المشروع قٌد الطرح.

551

122

122

اااار فااااً موقااااع
العماااال جا ع
المشروع.
اااار فااااً موقااااع
العماااال جا ع
المشروع.
تاااااام االساااااات م األولااااااً
للمشروع.

.0

 .12تأهٌل ملعب عماد الدٌن زنكً.

وزارة
التربٌة

232

22.2

22

اااار فااااً موقااااع
العماااال جا ع
المشروع.

خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة مأدبا
مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام 2112

بلغاات مخصصااات المشااارٌع الرأساامالٌة لمحافظااة مأدبااا ( )15022ألااف دٌنااار لعااام 0221
موزعاة حساب القطاعااات وحساب الفصاول للااوزارات والادوائر الحكومٌاة فااً حاٌن بلاغ اإلنفااا
الفعلاااً حتاااى  )11212( 0221/10/31ألاااف دٌناااار أي ماااا نسااابته ( )%21.0وهاااً ضااامن
المستوى المستهدف فً مثل هذا الوقت من السنة كما فً الشكل رقم (.)1
(باأللف دينار)
نسبة اإلنفاق الفعلي %
االنفاق حتى
مقدر
البيان
2112/12/31
2112
21.0
11212
15022
المشارٌع الرأسمالٌة
المصدر :دائرة الموازنة العامة.0221 ،
شكل رقم ()1

وٌشٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظٌفٌة إلى أن قطاع الشؤون
اإلقتصادٌة إستأثر على ما نسبته ( )%51.0من إجمالً مخصصات محافظة مأدبا لعام
 0221وذلك من أجل تنمٌة المحافظة إقتصادٌا ً والمساهمة فً تخفٌض معدالت البطالة ،
وٌأتً فً المرتبة الثانٌة قطاع الترفٌه والثقافة والشؤون الدٌنٌة حاز على ما نسبته ()%11.5
من إجمالً مخصصات محافظة مأدبا وت ه قطاع التعلٌم وقطاع النظام العام وشؤون الس مة
العامة كما هو واضح فً الشكل رقم (.)0
الشكل رقم (.)0

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة مأدبا

الدفاع
0%

الخدمات العمومية العامةالحماية االجتماعية
0%
5%

التعليم
13%
الترفيه والثقافة والشؤون الدينية
14%

النظام العام وشؤون السالمة العامة
11%
الصحة
4%

حماية البيئة
0%

االسكان ومرافق المجتمع
1%

الشؤون االقتصادية
52%

الحماية االجتماعية

التعليم

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

الصحة

االسكان ومرافق المجتمع

حماية البيئة

الشؤون االقتصادية

النظام العام وشؤون السالمة العامة

الدفاع

الخدمات العمومية العامة

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

اإلشغال العامة واإلسكان -:
حظٌااات وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان بالمرتباااة األولاااى مااان حٌاااث حجااام المخصصاااات
المرصودة للمحافظة حٌث تام رصاد مبلاغ ( )0201.1ألاف دٌناار مشاكلة ماا نسابته ()%52.3
من إجمالً المخصصات المرصودة للمحافظاة وتام إنفاا ( )0121.2ألاف دٌناار أي ماا نسابته
( )%22.2من المخصصات المرصودة لوزارة األشاغال العاماة واإلساكان فاً المحافظاة حتاى
.0221/10/31
التربية والتعليم -:
تم رصد مبلغ ( )0213.2ألاف دٌناار لاوزارة التربٌاة والتعلاٌم فاً محافظاة مأدباا أي ماا نسابته
( )%13ماااان إجمااااالً المخصصااااات المرصااااودة للمحافظااااة ،وبلااااغ اإلنفااااا الفعلااااً حتااااى
 )1212.1( 0221/10/31ألف دٌناار أي ماا نسابته ( )%23.1مان المخصصاات المرصاودة
لوزارة التربٌة والتعلٌم فً المحافظة.
الصحة -:
بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة فً المحافظة ( )221.1ألف دٌنار مشكلة ماا
نسبته ( )%3.1من إجمالً المخصصات للمشارٌع الرأسامالٌة فاً المحافظاة ،كماا بلاغ اإلنفاا

الفعلاااً ( )521.0ألاااف دٌناااار أي ماااا نسااابته ( )%22.5مااان مخصصاااات وزارة الصاااحة فاااً
محافظة مأدبا حتى .0221/10/31
الزراعة -:
بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الزراعاة فاً المحافظاة ( )232.5ألاف دٌناار مشاكلة
ما نسبته ( )%1من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فً المحافظة.
وقااد تاام إنفااا ( )012.1ألااف دٌنااار أي مااا نساابته ( )%103.1ماان المخصصااات المرصااودة
لوزارة الزراعة فً المحافظة حتى .0221/10/31
وفٌما ٌلً بطاقة وصف ألهم المشارٌع التً تم تقٌٌمها-:
باأللف دينار

-1انشاء ابنٌة نموذجٌة للمحاكم وقصور العدل فً المملكة
الكلفة الكلية:
مدة التنفيذ:
مخصصات عام : 2112
اإلنفاق الفعلي حتى :2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص :2112
نسبة االنجاز لعام :2112
سير العمل في المشروع :

األوامر التغييرية :
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية::
تقييم المشروع :
مالحظات :

2522
 32شهرا ً
1322
005
%22
%12
تاام اإلنتهاااء ماان الدراسااات وإعااداد التصااامٌم وتاام طاارح العطاااء
وتمات إحالتاه للتنفٌااذ علاى شااركة ضارار صااراٌرة ومان المتوقااع
صدور أمر المباشرة خ ل شهر كانون الثانً .0222
%12
المشروع ٌسٌر دون المخطط له بسابب التاأخر فاً طارح وإحالاة
العطاء
باأللف دينار

 -2مشروع تنفيذ ربط طريق مكاور -حماماث ماعيه-انبحر انميج
كانون أول 2112

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112

5222
 32شهرا ً
0052
0052
%122
%22

سير العمل في المشروع:

جاار فاً موقاع
تم البدء بالمشروع بتاارٌ  0220/2/02والعمال ع
المشروع .

طول الطرٌق ( )3.5كم وتوجد أوامر تغٌٌرٌاة لاـ ( )2كام باتجااه
ماعٌن  -مكاور.
%12
المشروع ٌسٌرحسب المخطط له وال توجد معوقات ومن المتوقاع
اإلنتهاء من المشروع فً شهر تشرٌن األول 0222
الطرٌق ٌخدم البحر المٌت وقرى جبل بنً حمٌدة.

األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات:

باأللف دينار

 -3مشروع انمديىت انرياضيت في مادبا
الكلفة الكلية :
مدة التنفيذ:

3222
 10شهرا ً

كانون األول 2112

تشرين أول 2112

0052
مخصصات عام : 2112
0010.5
االنفاق لغاية 2112/12/31
نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص %22.2
%12
2112
نسبة االنجاز لعام :2112
تام إنجاااز الملعااب الرٌاضاً بشااكل كاماال والصاالة الرٌاضااٌة بنساابة ()%00
سير العمل في المشروع:
وبرك السباحة الدولٌة بنسبة (.)%21
توجد تعادٌ ت علاى المخططاات التصامٌمٌة للعماال الكهرومٌكانٌكٌاة بكلفاة
األوامر التغييرية :
( )102ألف دٌنار.
نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة %12
االجمالية::
المشااروع ٌسااٌر حسااب خطااة العماال وماان المتوقااع أن ٌحاادث تااأخر فااً ماادة
تقييم المشروع :
التنفٌااااذ بساااابب طبٌعااااة األرض الجبلٌااااة باالضااااافة الااااى التعاااادٌ ت علااااى
المخططات.
* المشروع مقسم إلى ث ث عطاءات ٌتم تنفٌذها هذا العام-:
مالحظات :
 عطاء تنفٌذ الملعب الرٌاضً. عطاء تنفٌذ الصالة الرٌاضٌة. عطاء تنفٌذ برك السباحة الدولٌة.* توجد مرحلة ثانٌة الستكمال المدٌنة الرٌاضٌة سٌتم تنفٌذها فً عاام 0222
بكلفااة تقدٌرٌااة ( ) 1ملٌااون دٌنااار إلنشاااء ساااحات وم عااب سااكوات وتاانس
أرضً.

باأللف دينار

 -1مشروع طريق مادبا الدائري
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات

1322
 30شهرا ً
( 1322إجراء مناقلة مالٌة لمشارٌع أخرى)
المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم
المشروع ٌساٌر دون المخطاط لاه لغاٌاة امن لام ٌاتم تحدٌاد مساار
الطرٌق من قبل البلدٌة ووزارة األشغال العامة واالسكان.
باأللف دينار

 -5مشروع القرى الحضرية
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112
سير العمل في المشروع

األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات

 01222جدٌد
 01شهرا ً
 052من أصل 1222
052
%122
%12
 تاام تخصااٌص قطعااة أرض ( )02دوناام ماان أراضااً الخزٌنااةوالمخصصة لوزارة الشؤون البلدٌة من أصل ( )121دونم.
 المشروع قٌد الطرح ل حالة ومن المتوقاع المباشارة فاً التنفٌاذفً الربع األول من عام .0222
%12
المشروع ٌسٌر دون المستوى المستهدف.
-

باأللف دينار

 -6مشروع إكمال طريق واعور  /حسبان  /مادبا
كانون أول 2112

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112

2352
 12شهرا ً
122
122
%122
%122

سير العمل في المشروع:

المشروع منتهً وتم است مه والمبلاغ المرصاود فاً عاام 0221
لمطالبات متأخرة.

األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات

%122
تم إنجاز المشروع بالكامل وتم است مه.
باأللف دينار

 -7مشروع طريق مادبا – جهول -انمطار
كانون أول 2112

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات

 5522جدٌد
 32شهرا ً
022
022
%122
%15
تاام طاارح عطاااء التنفٌااذ وتماات إحالتااه علااى شااركة أبااو شاارٌ
للمقاوالت ،والعمل جار فً موقع المشروع.
%15
المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وال توجد معوقات.
باأللف دينار

 -2مشروع حماياث جسر انموجب
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112

0122
 02شهرا ً
0522
0100
%22
%00

سير العمل في المشروع

تمت المباشرة بالعمل بتارٌ  0221/3/1وتم البادء باالنفاا الفعلاً علاى
المشروع فً شهر حزٌران .0221
-

نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
تقييم المشروع
مالحظات

%12
المشروع ٌسٌر حسب المخطط له وال ٌوجد معوقات
-

األوامر التغييرية

باأللف دينار

 -9مشروع اسكان االسر انفقيرة
كانون أول 2112

تشرين أول 2112

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2112
اإلنفاق الفعلي حتى 2112/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2112
نسبة االنجاز لعام :2112

00522
 10شهرا ً
551
551
%122
%122

سير العمل في المشروع
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

تم إنجاز ( )3مشارٌع إسكانٌة وتم است مها وهً (األشعل ،المشارفة
اله لٌة) أما إسكان غرناطة فهو قٌد اإلست م األولً.
%122

األوامر التغييرية
تقييم المشروع
مالحظات :

المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معوقات .
-

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ

 -11مشروع حأهيم مهعب عماد انديه زوكي
235
 01شهرا ً

مخصصات عام 2112
232
االنفوووووووووووواق الفعلووووووووووووي لغايووووووووووووة 202
2112/12/31
نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصووووص %22.2
2112
%12
نسبة االنجاز لعام :2112

كانون أول 2112

باأللف دينار
تشرين أول 2112

سير العمل في المشروع
العمل جار فً موقع المشاروع ومان المتوقاع اإلنتهااء مان المشاروع فاً شاهر
آذار .0222
األوامر التغييرية
( ) 035ألااف دٌنااار حاادوث انبعاجااات فااً فوهااة الماادرجات وإضااافة جاادران
خارجٌة وغرف لل عبٌن وإضافات صحٌة جدٌدة.
نسووووبة االنجوووواز مقارنووووة بالكلفووووة %22
االجمالية:
المشروع
تقييم
المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معوقات.
مالحظات
-

مطالب واحتياجات محافظة مأدبا
 -1دعم السٌاحة الداخلٌة وتحسٌن مداخل المدٌنة .
 -0توسٌع المساحات المشمولة بالصرف الصحً .
 -3دعم المنتفعٌن من صندو المعونة الوطنٌة .
 -1االسراع فً تنفٌذ المدٌنة الصناعٌة فً مادبا .
 دعم مشروع تطوٌر السٌاحة فً مادبا . دعم البلدٌة لتحسٌن مداخل المدٌنة وتنفٌذ الطرٌق الدائري . تحدٌث شبكات المٌاه فً لواء ذٌبان واٌصاال المٌااه للماواطنٌن واعفاائهم مان اثماانعدادات المٌاه والتً اتلفت جراء موجة الصقٌع .
 انشاء جامعة فً لواء ذٌبان . زٌادة مخصصات محافظة مادبا ولواء ذٌبان للمشارٌع فً الموازنة . اٌجاااد حلااول لمساااكن المااواطنٌن القائمااة علااى اراضااً الدولااة واعطااائهم اذوناااتاشغال الٌصال الكهرباء والماء لمنازلهم .
 انشاء مستشفى عسكري فً لواء ذٌباان وتاوفٌر عٌاادة عٌاون فاً مستشافى االمٌارةسلمى .
 تعٌٌن قاضً صلح ومدعً عام وقاضً شرعً فً لواء ذٌبان . توفٌر دوائر حكومٌة فً لواء ذٌبان لخدمة المواطنٌن . اعادة النظر فً التقسٌمات االدارٌة واستحداث لواء ٌضم قضااء مااعٌن والفصاٌلٌةوجرٌنة .
 دعم مربً االغنام فً المحافظة /فتح باب التصدٌر ل غنام . مراقبة التجار ومربً االغنام والمزراعٌن الذٌن ٌقومون بالحصاول علاى االعا فالمدعومة بطرٌقة غٌر شرعٌة وذلك من خ ل االجهزة المعنٌة .

 تحوٌل المحافظة الى منطقة تنموٌة سٌاحٌة خاصة . -زٌادة مخصصات البلدٌات الصغٌرة والمصنفة بالفئة الثانٌة والثالثة .

