محافظة المفرق

محافظة المفرق
لمحة

عامة:

عرفت المفرق سابما بإسم الفدٌن أي المصر المشٌد
ومازالت آثار هذا المصر بالٌة شمال شرق مستشفى المفرق
الحكومً الحالً ،ولد اكتشف فً هذا المولع آثار تعود إلى
الحمب البرونزٌة والٌونانٌة والرومانٌة واألموٌة  ،ولد سمٌت
الحما بالمفرق لولوعها على مفترق الطـرق الدولٌة التً
تربط األردن مع كل من سورٌا والعراق والسعودٌة .
التضارٌس والمناخ:
تتكون تضارٌس المحافظة من أراضً منبسطة خالٌة من العوائك الطبٌعٌة  ،كما
تحتوي المحافظة على ثروات طبٌعٌة مثل التف البركانً والزٌوالٌت والبوزالنا والبازلت
والحجر الجٌري التً تدخل فً عدة صناعات مثل اإلسمنت والدهانات والزجاج واإلسمنت
األبٌض ،وٌسود أرجاء المحافظة المناخ الصحراوي حٌث تمع فً المنطمة الجافة وٌسود
الطمس الحار والجاف صٌفا والبارد شتاء ،وتعتبر المنطمة الغربٌة من المحافظة اكثر تسالطا
لألمطار وٌبلغ معدل درجة الحرارة فً الصٌف ( )23درجة مئوٌة و فً الشتاء ٌبلغ ()5.6
درجة مئوٌة  .كما أن معدل هطول األمطار السنوي ال ٌزٌد عن ()322ملم ،ومن أهم
األحواض المائٌة فٌها هو حوض الضلٌل والعالب وسما السرحان.

الموقع والمساحة:
تمـع المحافظة فً الشمال الشرلً من المملكة ،وتبلغ مساحة محافظة المفرق
()35645كم ،3وتشكل ما نسبته ( )%32.2من مجموع مساحة المملكة ،وتشكل منطمة
البادٌة الشمالٌة الغالبٌة العظمى منها ،وتعتبر ثانً محافظات المملكة من حٌث المساحة ،وإن
إتساع رلعتها الجغرافٌة أدى إلى انتشار تجمعاتها السكانٌة وتباعدها عن بعضها البعض،
واكتسبت المحافظة أهمٌتها اإلستراتٌجٌة لولوعها على مفترق الطـرق الدولٌة ،حٌث تربط
الممــلكة مع الجمهورٌة العرالٌة من خالل مركــز حدود الكرامـة والذي ٌبعد عن مركز
المحافـظة ( )386كم ،باإلضافة إلى وجود مركز حدود جابر والذي ٌربط المملكة مع
الجمهورٌة السورٌة والذي ٌبعد عن مركز المحافظة حوالً ( )32كم.

الواقع السكاني والكثافة

السكانية:

بلغ عدد سكان محافظة المفرق ( )352222نسمة لعام  3222أي ما نسبته ( )%4.2من
سكان المملكة ،وتبلغ الكثافة السكانٌة ( )52شخص/كم ،3وبلغت نسبة الذكور ( )%65.8فً
حٌن بلغت نسبة اإلناث ( ،)%48.3وأن نسبة السكان فً الرٌف ( )%52.8فً حٌن بلغت
نسبة سكان الحضر ( )%22.3والجدول التالً ٌبٌن توزٌع السكان حسب الجنس واللواء
والكثافة السكانٌة فً محافظة المفرق -:
الجدول رلم ()1
التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة المفرق
اللواء

النسبة من
عدد السكان
المحافظة
(نسمة)
%
اناث
ذكور
45.2
64322 62252
32.5
22822 23582
22.2
42232 43652

لصبة المفرق
البادٌة الشمالٌة
البادٌة الشمالٌة
الغربٌة
4.2
4422 5422
لواء الروٌشد
122
260222
المجموع
المصدر  -:دائرة اإلحصاءات العامة.3222 ،

المساحة
كم2

النسبة
%

522.25
2565.2
558.68

3.2
52.8
3.6

معدل الكثافة
السكانٌة
فرد/كم2
582
52
534

35535.6
26541

85.4
122

2.6
12

التمسٌمات اإلدارٌة:
تتضمن المحافظة أربعة ألوٌة و( )52ألضٌة وهً-:
أوال ً  :لواء لصبة المفرق :
 مركز اللواء لضاء بلعما لضاء المنشٌة لضاء ارحابثانٌا ً  :لواء البادٌة الشمالٌة :
 مركز اللواء لضاء صبحا لضاء أم الجمال لضاء دٌر الكهف لضاء أم المطٌنثالثا ً  :لواء البادٌة الشمالٌة الغربٌة
 مركز اللواء -لضاء حوشا

 لضاء سما السرحان لضاء الخالدٌةرابعا ً  :لواء الروٌشد

الخارطة رلم()5
خارطة محافظة المفرق حسب األلوٌة والمرى

أبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة المفرق

الرلم

.5

اسم المشروع
مجمووووووووووووووع المشوووووووووووووارٌع
الرأسووووووووومالٌة للمحافظوووووووووة
منها المشارٌع التالٌة
البنٌةةةةةةةة التحتٌةةةةةةةة لمنطمةةةةةةةة
المفةةةةةرق-منطمةةةةةة الحسةةةةةٌن
بن طالل االلتصادٌة.

.3

إسكان األسر الفمٌرة.

.2

مستشفى البادٌة الشمالً.

.4

إنشاء مستشفى المفرق.

.6

إنشةةةةةةةاء نفةةةةةةةك جامعةةةةةةةة آل
البٌت على طرٌك بغداد.
إنشةةةةةةاء طرٌةةةةةةك المفةةةةةةرق-
الصفاوي.
طرٌك إربد – المفرق.

.5
.2

 .8إنشةةةةةةةةاء واعةةةةةةةةادة ت هٌةةةةةةةةل
طرٌةةةةةةةةك األزرق-الحةةةةةةةةدود
العرالٌة.
 .2تنفٌةةةذ طرٌةةةك بةةةدٌل لطرٌةةةك
الزبٌدٌة .
 .52المرى الحضرٌة

الجهة
المنفذة

نسبة
نسبة
مخصصات
 2222اإلنفاق %اإلنجاز%
2874 3821875

وزارة
المالٌة

32222

82.5

86

وزارة
األشغال
وزارة
الصحة
الخدمات
الطبٌة
وزارة
األشغال
وزارة
األشغال
وزارة
األشغال

42.2

522

522

62

52.8

6

3222

6.2

6

5622

522

66

622

522

522

5222

522

52

5222

22.2

52

5222

522

522

-

-

-

552

54.5

26

556

28.6

52

وزارة
األشغال

وزارة
األشغال
وزارة
األشغال
 .55إنشةةةةةاء مركةةةةةز للمعةةةةةولٌن /وزارة
التنمٌة
الصالحٌة.
االجتماعٌة
 .53إنشةةةةةاء مركةةةةةز للمعةةةةةولٌن /وزارة
التنمٌة
الروٌشد

(باأللف دٌنار)
المالحظات

البنٌةةةة التحتٌةةةة تسةةةٌر بالشةةةكل
المطلةةةةةةةةوب فةةةةةةةةً حةةةةةةةةٌن أن
االسةةةةةةةةةةةةتثمارات والمةةةةةةةةةةةةدن
االسةةةةةةةةةةةةةةةكانٌة ال تسةةةةةةةةةةةةةةةٌر
بالتوازي.
المشةةةةةةةةروع ٌسةةةةةةةةر حسةةةةةةةةب
المخطط له.
المشةةةةةةةةروع دون المسةةةةةةةةتوى
المطلوب.
المشةةةةةةةةروع دون المسةةةةةةةةتوى
المطلوب.
المشةةةةةةةروع ٌسةةةةةةةٌر حسةةةةةةةب
المخطط.
المشروع جاهز لالستالم.
تةةةةةةم طةةةةةةر العطةةةةةةاء ومةةةةةةن
المتولةةةةع البةةةةدء بالتنفٌةةةةذ فةةةةً
الربع األول من هذا العام.
تةةةةةةةم إحالةةةةةةةة العطةةةةةةةاء مةةةةةةةن
المتولةةةةةع البةةةةةدء فةةةةةً تنفٌةةةةةذ
المشروع.
المشةةةةةةةةروع فةةةةةةةةً مراحةةةةةةةةل
االستالم.
المشةةةةةةةروع ٌسةةةةةةةٌر حسةةةةةةةب
المخطط له.
المشةةةةةةةروع فةةةةةةةً المراحةةةةةةةل
النهائٌة.
المشةةةةةةةروع ٌسةةةةةةةٌر حسةةةةةةةب
المخطط له.

االجتماعٌة

خالصة التمٌٌم ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة المفرق
مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 2222

لدرت النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌةة لمحافظةة المفةرق ( )22852.6ألةف دٌنةار لعةام
 3228موزعة علةى مختلةف المطاعةات وحسةب الفصةول للةوزارات والةدوائر الحكومٌةة ،وبلةغ
اإلنفةةاق الفعلةةً حتةةى  )22252.4( 3228/53/25ألةةف دٌنةةار أي مةةا نسةةبته ( )%82.4وهةةً
نسبة ضمن المسةتوى المسةتهدف ،مةع مالحظةة أنةه تةم رصةد مبلةغ ( )32ملٌةون دٌنةار لمشةروع
البنٌةةة التحتٌةةة لمنطمةةة المفةةرق وإربةةد – منطمةةة الحسةةٌن بةةن طةةالل اإللتصةةادٌة – مةةن ضةةمن
مخصصات محافظة المفرق  ،حٌث تم إنفاق ما نسةبته ( )%82.5مةن مخصةص المشةروع لعةام
 ،3228كما هو واضح فً الشكل رلم (.)5
(باأللف دٌنار)
نسبة اإلنفاق الفعلً %
االنفاق حتى
ممدر
البٌان
2222/12/31
2222
82.4
22252.4
22852.6
المشارٌع الرأسمالٌة
المصدر :لانون الموازنة العامة.3228 ،
الشكل رلم ()1

وٌشةةٌر توزٌةةع مخصصةةات المحافظةةة حسةةب المطاعةةات الوظٌفٌةةة إلةةى إسةةتئثار لطةةاع الش ة ون
اإللتصادٌة بالنصٌب األكبر وما نسبته ( )%22.2من إجمالً مخصصات محافظة المفرق لعام
 3228وذلن من أجل تنمٌة المحافظة إلتصادٌا والمسةاهمة فةً تخفةٌض معةدالت البطالةة ورفةع
معدالت األجور من خالل خلك فرص عمل جدٌةدة مةن مشةارٌع البنٌةة التحتٌةة ومشةارٌع تعزٌةز
اإلنتاجٌة وتحفٌز اإلستثمارات المحلٌة ،وجاء فً المرتبة الثانٌة لطاع التعلةٌم حٌةث حصةل علةى
مةةا نسةةبته ( )%8.2مةةن إجمةةالً مخصصةةات محافظةةة المفةةرق وٌلٌةةه لطةةاع الصةةحة ثةةم لطةةاع
الخدمات العمومٌة والشةكل التةالً رلةم (ٌ )3وضةح التوزٌةع المطةاعً للمشةارٌع الرأسةمالٌة فةً
محافظة المفرق.

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظ المفرق
الدفاع
0%

الخدمات العمومية العامة
1%

النظام العام وشؤون السالمة العامة
1%

الحماية االجتماعية
3%

التعليم
9%
الترفيه والثقافة والشؤون الدينية
0%
الصحة
8%
االسكان ومرافق المجتمع
0%

حماية البيئة
0%

الشؤون االقتصادية
78%

الحماية االجتماعية

التعليم

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

الصحة

االسكان ومرافق المجتمع

حماية البيئة

الشؤون االقتصادية

النظام العام وشؤون السالمة العامة

الدفاع

الخدمات العمومية العامة

وف

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

اإلشغال العامة واإلسكان -:
تم رصد مبلغ ( )8544.2ألف دٌنار لمطاع األشغال العامة واإلسةكان أي مةا نسةبته ()%35.5
مةةةةن إجمةةةةالً المخصصةةةةات الرأسةةةةمالٌة المرصةةةةودة للمحافظةةةةة وبلةةةةغ اإلنفةةةةاق الفعلةةةةً حتةةةةى
 )8522.2( 3228/53/25ألف دٌنةار أي مةا نسةبته ( )%22.2مةن المخصصةات المرصةودة
لوزارة األشغال العامة واإلسكان فً المحافظة ،وتعتبر نسبة اإلنفاق ضمن المستوى المستهدف
.
التربٌة والتعلٌم -:
تةةةم رصةةةد مبلةةةغ ( )2322.5ألةةةف دٌنةةةار أي مةةةا نسةةةبته ( )%8.6مةةةن إجمةةةالً المخصصةةةات
المرصةةودة للمحافظةةة ،وبلةةغ اإلنفةةاق الفعلةةً حتةةى  )3882( 3228/53/25ألةةف دٌنةةار أي مةةا
نسةةبته ( )%82.8مةةن المخصصةةات المرصةةودة لةةوزارة التربٌةةة والتعلةةٌم فةةً المحافظةةة ،وهةةً
نسبة ضمن المسةتوى المسةتهدف وٌعةود ذلةن إلةى أن معظةم النفمةات الرأسةمالٌة لةوزارة التربٌةة
والتعلةةةٌم فةةةً محافظةةةة المفةةةرق نفمةةةات مسةةةتمرة مثةةةل (صةةةٌانة وإصةةةالحات المبةةةانً ،التغذٌةةةة
المدرسٌة ،تطوٌر التعلٌم).
الصحة -:
بلغ حجم المخصصات المرصودة لوزارة الصحة فً المحافظةة ( )5222.2ألةف دٌنةار مشةكلة
ما نسبته ( )%3.8من إجمالً المخصصات للمشةارٌع الرأسةمالٌة فةً المحافظةة ،وبلةغ اإلنفةاق

الفعلةةً حتةةى  )5222.8( 3228/53/25ألةةف دٌنةةار أي مةةا نسةةبته ( )%22مةةن مخصصةةات
وزارة الصحة فً محافظة المفرق وهً نسةبة ضةمن المسةتوى المسةتهدف فةً مثةل هةذا الولةت
من السنة .
وفٌما ٌلً بطالة وصف ألهم المشارٌع التً تم تمٌٌمها-:
باأللف دٌنار

 -1مشروع البنٌة التحتٌة لمنطمة المفرق واربد  -منطمة الحسٌن بن طالل االلتصادٌة
تشرٌن أول 2222

كانون أول 2222

55222
الكلفة الكلٌة
 25شهر
مدة التنفٌذ
32222
مخصصات عام : 2222
االنفوووووووووووواق الفعلوووووووووووووً لغاٌوووووووووووووة 52235.8
2222/12/31
%82.5
نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصووووو
%22
2222
نسبة االنجاز لعام :2222
خدمات البنٌة التحتٌةة ( االنشةاءات الكهربائٌةة الالزمةة لتزوٌةد المنطمةة بحمةل
سٌر العمل فً المشروع :
( )552مٌجا بانشاء محطة تحوٌل كهربائٌة رئٌسٌة من خالل شركة الكهرباء
الوطنٌة خارج حدود المشروع).
األوامر التغٌٌرٌة :
نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة %86
البنٌةةةة التحٌتةةةة تسةةةٌر بالشةةةكل المطلةةةوب فةةةً حةةةٌن أن االسةةةتثمارات والمةةةدن
االجمالٌة
االسكانٌة والخدماتٌة ال تسٌر بالتوازي
المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات
تمٌٌم المشروع :
مالحظات :
باأللف دٌنار

 -2مشروع اسكان االسر الفمٌرة
33622
الكلفة الكلٌة
 58شهر
مدة التنفٌذ
42.2
مخصصات عام : 2222
االنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووً لغاٌووووووووووووووة 42.2
%522
2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص %522 2222
نسبة االنجاز لعام :2222

سٌر العمل فً المشروع:

تشرٌن أول 2222

تم االنتهاء من المشروع وهو فً مرحلة االستالم النهائً.
 32مسكن  5صٌانة

 22.4ألف دٌنار جدران وتعلٌات
األوامر التغٌٌرٌة :
نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة %522
االجمالٌة:
مشروع ٌسٌر حسب المخطط
تمٌٌم المشروع :
تة مٌن مسةةاكن لالسةةر الفمٌةةرة فةةً منطمةةة ناٌفةةة و الصةةالحٌة فةةً لةةواء البادٌةةة
مالحظات :
الشمالٌة الشرلٌة

باأللف دٌنار

 -3مشروع تأسٌس مستشفى البادٌة الشمالٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع:
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع
مالحظات:

 52362جدٌد
 22شهرا
62
22.4
%52.8
%6
تةةةم االنتهةةةاء مةةةن مرحلةةةة الدراسةةةات والتصةةةامٌم والمشةةةروع لٌةةةد
الطر
ال ٌوجد
%6
ٌسٌر المشروع دون المستوى المخطط له وتم نمل جزء كبٌر مةن
المخصص
ٌخدم أبناء محافظة المفرق لواء البادٌة الشمالٌة الغربٌة والشةرلٌة
بسعة ( )62سرٌر وفك المواصفات العالمٌة  /تم نمل المخصص
باأللف دٌنار

 -4مشروع إنشاء مستشفى المفرق
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
2222

نسبة اإلنفاق من المخص
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع
مالحظات

5222
 25شهر
3222
54.8
%2.2
%6
المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم
ال ٌوجد
%6
المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له.
مستشةةةةفى عسةةةةكري متطورمرصةةةةودة مخصصةةةةاته فةةةةً فصةةةةل
/2823الخدمات الطبٌة الملكٌة لخدمة أبناء محافظة المفرق

باأللف دٌنار

 -6مشروع انشاء نفك جامعة ال البٌت على طرٌك بغداد
2322
الكلفة الكلٌة
 38شهرا
مدة التنفٌذ
5622
مخصصات عام : 2222
االنفاق الفعلً لغاٌة 5622 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص %522 2222
%522
نسبة االنجاز لعام :2222

كانون أول 2222

تشرٌن أول 2222

تةةم اإلنتهةةاء مةةن الدراسةةات والتصةةامٌم والتجهٌةةزات وانشةةاء تحوٌلةةة للسةةٌر
سٌر العمل فً المشروع
الغةةالق الطرٌةةك باتجةةا جةةابر  /الحةةدود السةةورٌة جةةار العمةةل بالمشةةروع
وٌسٌر حسب المخطط المعدل
تغٌٌر كلً للمشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسووووووبة االنجوووووواز ممارنووووووة بالكلفووووووة %66
االجمالٌة
المشةةروع ٌسةةٌر وفةةك بنةةود عمةةد المماولةةة حٌةةث ٌنفةةذ مةةن لبةةل شةةركة جعفةةر
تمٌٌم المشروع
للتعهةةدات وٌةةتم االشةةراف علٌةةه مةةن لبةةل شةةركة دار عمةةران وهةةو مشةةروع
منفةةذ مةةن خةةالل وزارة االشةةغال العامةةة واالسةةكان بالعطةةاء المركةةزي رلةةم
()3222/62
المشروع لخدمة مستخدمً جامعة ال البٌت وتنمٌة المطاع التعلٌمً وت مٌن
مالحظات
السالمة المرورٌة لطالب الجامعة .
باأللف دٌنار

 -5مشروع انشاء طرٌك المفرق – الصفاوي
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع:
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع
مالحظات

3222
 52شهرا
622
622
%522
%522
المشروع منتهً ولٌةد التسةلٌم والمبلةغ المرصةود فةً عةام 3228
لمطالبات متاخرة
( )362دٌنار بالعطاء رلم ()3225/85
%522
جاهز لإلستالم النهائً
ٌوجد دفعات نهائٌة للمتعهةد وهةو مشةروع سةنوي للمحافظةة علةى
الطرٌك بمستوى فنً عالً

باأللف دٌنار

 -2مشروع طرٌك المفرق – اربد
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع
مالحظات

5222
 25شهر
5222
5222
%522

3255/55/22 – 3228/53/5

تم طر العطاء ومن المتولع بدء التنفٌذ فً الربع األول مةن عةام
.3222
%52
تم إزالة العوائك وطر العطاء
طول الطرٌك  58كم لربط المحافظات والمناطك
السٌاحٌة من خالل شبكة طرق بمسةتوى فنةً عةالً ٌوجةد مشةكلة
اسةتمالن مةع اهةالً بلةدة البوٌضةةة حٌةث ٌمسةم الشةارع البلةدة الةةى
لسمٌن.
باأللف دٌنار

 -8مشروع انشاء واعادة تاهٌل طرٌك االزرق – الحدود العرالٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع
مالحظات

522222
 42شهر
5222
228.2
%522
%522
تم إحالة العطاء ومن المتولع البدء فً التنفٌذ فً الربع األول مةن
عام .3222
%52
تم إزالة المعولات ومن المتولع البدء فً التنفٌذ
انشاء طرٌك باربعة مسارب للةربط مةع الحةدود العرالٌةة لتحسةٌن
مسةةتوى السةةالمة المرورٌةةة علةةى هةةذا الطرٌةةك وتخمةةٌض نسةةبة
الحوادث الناتجة عن الموالع الخطرة

باأللف دٌنار

 -0مشروع تنفٌذ طرٌك بدٌل لطرٌك الزبٌدٌة /المفرق
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع 7
األوامر التغٌٌرٌة 7
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع 7
مالحظات 7

5222
 53شهر
5222
5222
%522
%522
جار العمل بالمشروع حسب المخطط
%522
المشروع فً مراحل اإلستالم.
تنفٌةةذ طرٌةةك بةةدٌل للطرٌةةك الزراعةةً الةةذي ٌمةةر ضةةمن منطمةةة
المفرق االلتصادٌة
باأللف دٌنار

 -12مشروع المرى الحضرٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع7
األوامر التغٌٌرٌة:
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع 7
مالحظات

 / 35222جزء من مشروع على المستوى الوطنً  /جدٌد
 34شهر 3222/53/25 – 3228/5/5
تم نمل المخصص
%2
%2
تم تحدٌد المطعة رلم  562حوض رلم ( )5لوحةة  523بمسةاحة 56
دونم من أراضً المفرق الشرلً وهً من أراضً خزٌنة الدولة
%2
المشروع ٌسٌر ببطء ودون المستوى المستهدف
إنشاء حدائك نموذجٌة فً مختلف مناطك المملكة  /تم نمل المخصص

باأللف دٌنار

 -11مشروع انشاء مركز للمعولٌن/الصالحٌة
تشرٌن أول 2222

252
الكلفة الكلٌة
34شهر
مدة التنفٌذ
552
مخصصات عام 2222
االنفاق الفغلً حتى 224 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص %54.5 2222
%522
نسبة االنجاز لعام :2222

ٌسٌر حسب بنود عمد المماولة فً مراحل التشطٌب واألعمال الخارجٌة من
سٌر العمل فً المشروع 7
ساحات وتعبٌد
األوامر التغٌٌرٌة 7
نسووووووبة االنجوووووواز ممارنووووووة بالكلفووووووة %26
االجمالٌة
ٌسٌر حسب المخطط له وسٌنتهً العمل به حسب الموعد المحدد.
تمٌٌم المشروع 7
المشةةروع لزٌةةادة لةةدرة الةةوزارةعلى خدمةةة الحةةاالت الخاصةةة فةةً المجتمةةع
مالحظات 7
وت هٌلهم فً منطمة الصالحٌة
باأللف دٌنار

 -53مشروع انشاء مركز للمعولٌن  /الروٌشد
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2222
اإلنفاق الفعلً حتى 2222/12/31
نسبة اإلنفاق من المخص 2222
نسبة االنجاز لعام :2222
سٌر العمل فً المشروع 7

856
 34شهر
 556لٌد التنفٌذ
566
%28.6
%26
جار فً المشروع
العمل ٍ

األوامر التغٌٌرٌة 7
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تمٌٌم المشروع 7
مالحظات 7

%52
المشروع ٌسٌر حسب المخطط وتم إزالة كافة المعولات
المشروع لزٌادة لدرة الوزارة علةى خدمةة المعةولٌن فةً المجتمةع
وت هٌلهم ومن المتولع االنتهاء منه فً شباط 3222

مطالب واحتٌاجات محافظة المفرق
.5
.3
.2
.4
.6
.5
.2
.8
.2
.52
.55
.53
.52
.54
.56
.55
.52

إنشاء مبنى لمحافظة المفرق.
إنشاء مبنى لوحدة العناٌة بةاألم و الطفةل و مبنةى لألسةعاف و الطةوارىء ومبنةى للعٌةادات
الخارجٌة فً مستشفى النسائٌة و األطفال.
زٌادة مخصصات الطرق الزراعٌة لمحافظة المفرق.
إنشاء السدود والحفائر فةً جمٌةع االلوٌةة السةتغالل مٌةا الفٌضةانات فةً الزراعةة وسةماٌة
الماشٌة وتغذٌة المٌا الجوفٌة.
توسعة شبكة صرف صحً مدٌنة المفرق.
إنشاء مركز ثمافً ولاعة اجتماعات متعددة األغراض فً مدٌنة المفرق.
تحسٌن الشارع الرئٌسةً لمةدخل مدٌنةة المفةرق مةن الجهةة الجنوبٌةة بمةا ٌلٌةك بهةا كمركةز
للمحافظة.
صةةٌانة الطرٌةةك الواصةةل بةةٌن بلةةدتً أٌةةدون بنةةً حسةةن ورحةةاب بطةةول  52كةةم وفرشةةه
بالخلطة الساخنة.
إلحاق مدرسة الروٌشد الثانوٌة للبنٌن بمدارس الثمافة العسكرٌة.
تحوٌل المدرسة المهنٌة الشةاملة فةً البادٌةة الشةمالٌة الوالعةة علةى مثلةث صةبحا إلةى كلٌةة
زراعة تابعة لجامعة آل البٌت.
إنشاء مدرسة مختلطة (أساسٌة) فً بلدة السوٌلمة لضاء حوشا.
إنشاء فرع لصندوق المعونة الوطنٌة فً لواء البادٌة الشمالٌة الغربٌة.
فتح وتعبٌد طرٌك الخناصري من لواء البادٌة الغربٌة  /إسكان المنشٌة.
فتح وتعبٌد طرٌك برٌما/جامعة العلوم والتكنولوجٌا.
إنشاء مبنى لمتصرفٌة البادٌة الشمالٌة الغربٌة بدال من المست جر.
إنشاء مكتب لإلرشاد الزراعً فً البادٌة الغربٌة (حوشا).
إنشاء مدٌرٌة اولاف فً لواء البادٌة الشمالٌة.

