محافظة البلقاء

محافظة البلقاء
لمحة

عامة:

تتمٌز محافظة البلقاء بطبٌعتها الجبلٌة وبتنوع
المناخ والتضارٌس ،فهً تقع فً الجزء الغربً
من المملكة حٌث تكتسب موقعا ً متوسطا ً بٌن كافة
محافظات المملكة إشتهرت بطبٌعتها الخالبة
وكرومها الجمٌلة وآثارها القدٌمة.
التضارٌس والمناخ:
تتمٌز المحافظة بتنوع المناخ والتضارٌس إذ تنخفض منطقة األغوار لتصل
إلى()222م تحت سطح البحر ،أما الجبال فٌصل ارتفاعها إلى ()3311م  ،حٌث أن مناطقها
المرتفعة تمتاز بمناخ ماطر وبارد شتا ًء ومعتدل صٌفاً ،وٌبلغ معدل هطول األمطار فٌها
()411ملم ،أما المناطق المنخفضة (األغوار) فتتمٌز بإعتدال درجات الحرارة شتا ًء وإرتفاع
درجات الحرارة صٌفا ً وٌبلغ معدل هطول األمطار فٌها ()211-331ملم ،مما ٌعطً المحافظة
مٌزة زراعٌة نسبٌة تساعدها على التنوع فً الزراعات على مدار العام ،فضالً عن األهمٌة
السٌاحٌة بفصلٌها الشتاء والصٌف.

الموقع والمساحة:
تقع محافظة البلقاء فً الجزء الغربً من المملكة ،وتمتاز محافظة البلقاء بموقعها
الوسطً بٌن محافظات المملكة وٌبعد مركز المحافظة عن العاصمة عمان حوالً ( )23كم،
وتبلغ مساحة محافظة البلقاء حوالً ()3331كم 2وبهذا تشكل المحافظة ما نسبته ()%3.1
من المساحة الكلٌة للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة

السكانية:

ٌبلغ عدد السكان فً المحافظة حوالً ( )113111نسمة (دائرة اإلحصاءات العامـة
 ،) 2112وٌتوزع سكان المحافظة على ألوٌة المحافظة الخمسة ،وٌالحظ بأن هناك تركز

سكانً فً لوائً عٌن الباشا وقصبة السلط بنسبة ( )%13.. ،%1..2على التوالً ،فٌما
ٌالحظ الكثافة السكانٌة البارزة على مستوى المحافظة فً لواء عٌن الباشا إذ تبلغ ()3222.4
نسمة/كم.2
الجدول رلم ()1
التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة البلماء
عدد السكان
اللواء
(نسمة)
اناث
ذكور
41211 42121
لواء القصبة
ماحص والفحٌص 32231 31121
23311 2.2.1
دٌر عال
الشونة الجنوبٌة 21311 21.11
.1421 .3221
عٌن الباشا
311133
المجموع

النسبة من
المحافظة
%
13..
4.2
31.2
33.2
1..2
133

المصدر  -:دائرة اإلحصاءات العامة.2112 /

التمسٌمات اإلدارٌة:
تقسم المحافظة إدارٌا ً إلى خمسة ألوٌة هً -:
أوال

 :لواء قصبة السلط :
 قضاء العارضة قضاء عٌرا وٌرقا قضاء عالن -قضاء زي

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

المساحة
كم2

النسبة
%

232
11
221
212
12
1111

21
1
23
2.
1
133

معدل الكثافة
السكانٌة
فرد/كم2
2.1.1
223
234.3
321.2
3222.4
35352

الخارطة رقم()3
خارطة محافظة البلقاء حسب األلوٌة والقرى

أبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة البلماء
الرلم

.3

اسم المشروع

الجهة
المنفذة

مخصصات
2331

مجمووووووووووع المشوووووووووارٌع
6196154
الرأسووووومالٌة للمحافظوووووة
منها المشارٌع التالٌة
231
وزارة
مشرررررروع انشررررراء مبنرررررى
الداخلٌة
محافظرررة البلقررراء وسررركن
المحافظ
1111
وزارة
مشررررررررررررروع تجهٌررررررررررررز
الصحة
وتأثٌرررررررررررث مستشرررررررررررفى
البقعة.
2311
وزارة
تنفٌرررررذ طرٌرررررق الشرررررونة
األشغال
الشررررررررررررررررررمالٌة/الجنوبٌة/
منطقة كرٌمة .
1111
وزارة
إكمرررررال طرٌرررررق السرررررلط
األشغال
الرررررررررررردائري /الجررررررررررررزء
األول.
311
سلطة وادي
مشروع ري دامٌة
ااردن

نسبة
اإلنفاق%

نسبة
اإلنجاز%

(باأللف دٌنار)
المالحظات

3354
311

311

تررررم اانتهرررراء مررررن المشررررروع
والمبلغ المرصود للتأثٌث.

-

.1

العمرررررررل جرررررررار فرررررررً موقرررررررع
المشرررروع -المبلرررغ المرصرررود
للتأثٌث والتجٌز المستشفى.

11.1

21.4

المشررررروع فررررً مرحلررررة التنفٌررررذ
وترررررررم التنسرررررررٌب بتمدٌرررررررد مررررررردة
العطاء  311اٌام.

33.2

311

المشرررررررررروع فرررررررررً مراحرررررررررل
ااستالم

13

13

.4

مطار الشونة الجنوبٌة

وزارة
المالٌة

21111

3..

-

..

تحسٌن وتنفٌذ تقاطع أم
النعاج.

وزارة
األشغال

2111

32..

31

.2

مشروع طرٌق ااغوار

وزارة
ااشغال
العامة
وزارة
األشغال
سلطة وادي
ااردن

311

311

12

المشرررررررروع فرررررررً المراحرررررررل
النهائٌرررررة والمبلرررررغ المرصرررررود
عبرررررارم عرررررن مطالبرررررة مالٌررررره
نهائٌة.
المشررررررررروع قٌررررررررد الدراسررررررررة
واختٌررررار موقررررع المطررررار فررررً
منطقة الكتار .
ترررررم طررررررإ العطررررراء وإحالتررررره
والمشرررررررررررروع ٌسررررررررررررٌر دون
المسرررتوى المخطرررط لررره بسررربب
الترررررأخر فرررررً طررررررإ وإحالرررررة
العطاء وازالة المعوقات.
المشروع قٌد التسلٌم

311

11.1

1

المشروع فً مرحلة التنفٌذ

2411

4.

11

المشروع فً مرحلة التنفٌذ

.2
.1
.2
.3

 .1إنشاء طرٌق
عٌرا/الكرامة.
 .31مشروع ضخ مٌام
الموجب الى حسبان
الكفرٌن

 .33مشروع تمدٌد خط المٌام
الرئٌسً المغذي
للمشارٌع السٌاحٌة
 .32إنشرررراء مستشررررفى السررررلط
الجدٌد.

سلطة وادي
ااردن

311

12.3

11

ترررررم تأجٌرررررل المشرررررروع لعرررررام
2131

وزارة
الصحة

2111

-

-

تررررررم اسررررررتمالك  41دونررررررم فررررررً
منطقررررررررررررة الطررررررررررررف ٌوشررررررررررررع
والمشرررررررررروع قٌرررررررررد الدراسرررررررررة
والتصمٌم.

 .31مشروع تطوٌر وسط
مدٌنة السلط
 .32مشروع حزمة اامان
ااجتماعً

وزارة
المالٌة
وزارة
التخطٌط

2111

1

1

134

13.2

11

3411

21

3.3

22.1

11

3111

1

1

231

1

1

314.4

.3

21

211

14.2

.33

مشروع تطوٌر السٌاحة
الثالث
مشروع تطوٌر التعلٌم
نحو ااقتصاد المعرفً
تنفٌذ تقاطع قصر العدل
 /مدخل مدٌنة السلط
مشروع دعم زراعة
المحاصٌل الحقلٌة

.31

وزارة
استصالإ ااراضً
الزراعة
مشروع حماٌات مجرى سلطة وادي
ااردن
سٌل الزرقاء
مشروع تسٌٌج قناة الملك سلطة وادي
ااردن
عبدهللا
سلطة وادي
مشروع انشاء مبنى
ااردن
مدٌرٌة الوسط
وزارة
مشروع انشاء ثالث
التنمٌة
مدٌرٌات تنمٌة اجماعٌة
ااجتماعٌة
وزارة
حزمة مشارٌع وزارة
التربٌة
التربٌة والتعلٌم
والتعلٌم
وزارة
حزمة مشارٌع وزارة
الصحة
الصحة

.34
.3.
.32

.21
.23
.22
.21
.22
.23

وزارة
التخطٌط
وزارة
التخطٌط
وزارة
ااشغال
وزارة
الزراعة

ٌمثرررل هرررذا المشرررروع تحسرررٌن
الظرررررروف المعٌشرررررٌة للفئرررررات
الفقٌرة.
ترررررم اانتهررررراء مرررررن المرحلرررررة
ااولى من هذا المشروع
ترررررم تأجٌرررررل المشرررررروع لعرررررام
2131
ااسرررتغالل اامثرررل لالراضرررً
الصرررررررررررررررررالحة لزراعرررررررررررررررررة
المحاصٌل.
زٌرررررررادة الرقعرررررررة الزراعٌرررررررة
(حفظ التربة والمٌام).

311

1.1

3

تم طرإ واحالة العطاء

311

24

24

3112

1

1

العمررررررل جرررررراري فررررررً موقررررررع
المشروع.
ترررررم تأجٌرررررل المشرررررروع لعرررررام
2131

3411

12

23-33

322.

22

23

صٌانة وتنفٌذ مدارس
تحرررررردٌث وصررررررٌانة ااجهررررررزة
والمعدات الطبٌة

خالصة التمٌٌم ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة البلماء
مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 2331

بلغت مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة البلقاء ( )43.41.2ألف دٌنرار لعرام 2111
موزعررة علررى القطاعررات وحسررب الفصررول للرروزارات والرردوائر الحكومٌررة فررً حررٌن بلررغ اإلنفررا
الفعلرررً حترررى  )32.21.2( 2111/4/11ألرررف دٌنرررار أي مرررا نسررربته ( )%11.2مرررن إجمرررالً
المخصصررات الرأسررمالٌة المقرردرة للمحافظررة وهررً نسرربة ضررمن المسررتوى المسررتهدف ل نفررا ،
وتعتبر نسبة مقبول من اانفا لمثل هذا الوقت من السنة.ا كما فً الشكل رقم (.)3
(باأللف دٌنار)
نسبة اإلنفاق الفعلً %
االنفاق حتى
ممدر
البٌان
2331/6/33
2331
11.2
32.21.2
43.41.2
المشارٌع الرأسمالٌة
المصدر :دائرة الموازنة العامة.2111

شكل رلم ()1

وٌشررٌر توزٌررع المخصصررات المالٌررة لمحافظررة البلقرراء حسررب القطاعررات الوظٌفٌررة إلررى أن قطرراع
الشؤون اإلقتصادٌة إستأثر على ما نسربته ( )%42.2مرن إجمرالً مخصصرات محافظرة البلقراء
لعام  2111وذلك من أجرل تنمٌرة المحافظرة إقتصرادٌا ً والمسراهمة فرً تخفرٌض معردات البطالرة
من خالل خلق فرص عمل جدٌدة من مشارٌع البنٌة التحتٌة ومشرارٌع تعزٌرز اإلنتاجٌرة وتحفٌرز
اإلستثمارات المحلٌة ،وبلغت نسبة قطاع الصرحه ( )%34.3مرن إجمرالً مخصصرات محافظرة
البلقاء كما هو واضح فً الشكل رقم (. )2
شكل رلم ()2

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

اإلشغال العامة واإلسكان -:
تم تخصٌص مبلغ ()31311.1الف دٌنار لوزارة ااشغال فً محافظة البلقاء مشكلة مرا نسربتة
( )%34.2مرررن اجمرررالً المخصصرررات المرصرررودة للمحافظرررة ،وبلرررغ اإلنفرررا الفعلرررً حترررى
 )413..2( 2111/4/11الررف دٌنررار اي مررا نسرربتة ( )%42.1مررن المخصصررات المرصررودة
لوزارة ااشغال العامة وااسكان فً المحافظة ،وهً من نسب اانفا المرتفع لمثل هذا الوقرت
من السنة .وٌعزى ارتفاع هذم النسبه الى ارتفاع اانفا فً اكمال طرٌق السلط الدائري وتنفٌرذ
طرٌق الشونة الشمالٌة  /الشونة الجنوبٌة وتحسٌن وتنفٌذ تقاطع مثلث ام النعاج.
وزارة المٌاة والري /سلطة وادي االردن -:
تررم تخصررٌص مبلررغ ()3132.3الررف دٌنررار لسررلطة وادي ااردن فررً محافظررة البلقرراء مشرركلة مررا
نسبتة ( )%2.3من اجمالً المخصصات المرصودة للمحافظة ،حٌث تم انفرا ()1123.1الرف
دٌنار اي مرا نسربتة ( )%41.4مرن المخصصرات المرصرودة للسرلطة فرً المحافظرة ،وهرً مرن
نسب اانفا المرتفع لمثل هذا الوقت من السنة ،وٌعزى سبب اارتفاع الى ارتفاع انفا بعرض
المشارٌع فً السلطة مثل مشروع ضخ مٌام الموجب حسبان – الكفرٌن ومشروع دراسة البٌئرة
وضبط الجودة.
الصحة -:
تم تخصٌص مبلغ ()1142.1الرف دٌنرار لروزارة الصرحة فرً محافظرة البلقراء مشركلة مرا نسربتة
( )%34.3مررن اجمررالً المخصصررات المرصررودة للمحافظررة ،حٌررث تررم انفررا ()33.1.2الررف
دٌنرررار اي مرررا نسررربتة ( )%33.2مرررن المخصصرررات المرصرررودة للررروزارة فرررً المحافظرررة حترررى
 ،2111/4/11ومعظرررم المخصصرررات المرصرررودة فرررً المحافظرررة عبرررارة عرررن نفقرررات مسرررتمرة
لتحدٌث ااجهزة وصٌانتها لرفع كفاءة الجهاز الطبً وانشراء مستشرفى فرً المحافظرة وهرً مرن
نسب اانفا المنخفض لمثل هرذا الوقرت مرن السرنة .وٌعرزى هرذا اانخفراض عردم اانفرا علرى
بعض المشارٌع حتى تارٌخ .2111/4/11
التربٌة والتعلٌم -:
تم تخصٌص مبلغ ()1322.2الف دٌنار لوزارة التربٌة والتعلٌم فً محافظرة البلقراء مشركلة مرا
نسبتة ( )%3.3من اجمالً المخصصات المرصودة للمحافظة حٌث تم انفرا ( )3323.3الرف
دٌنرررار اي مرررا نسررربتة ( )%22.4مرررن المخصصرررات المرصرررودة للررروزارة فرررً المحافظرررة حترررى
.2111/4/11

الوزارات والدوائر االخرى-:
تررم تخصررٌص مبلررغ ()11332.3الررف دٌنررار للرروزارات والرردوائر ااخرررى فررً محافظررة البلقرراء
مشرركلة مررا نسرربتة ( )%32.1مررن اجمررالً المخصصررات المرصررودة للمحافظررة حٌررث تررم انفررا
( )4121.2الررف دٌنررار اي مررا نسرربتة ( )%32.1مررن المخصصررات المرصررودة للرروزارة فررً
المحافظة حتى .2111/4/11

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

 -1مشروع إنشاء مبنى محافظة البلماء وسكن المحافظ
3141
الكلفة الكلٌة:
 34شهرا ً
مدة التنفٌذ:
231
مخصصات عام : 2331
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 231
:2331/6/33
%311
نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصووووو
%311
:2331
نسبة االنجاز لعام :2331
تم اانتهاء من المشروع ،والمبلغ المرصود لتأثٌث.
سٌر العمل فً المشروع :
تم استثناء سكن المحافظ من المشروع لتوفٌر مساحة لوقوف السرٌارات داخرل
األوامر التغٌٌرٌة :
حرم المبنى .
%311
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تم االنتهاء من المشروع وتم تسليمه.
تمٌٌم المشروع :
مالحظات :

 -2مشروع تجهٌز وتأثٌث مستشفى البمعة

الكلفة الكلٌة :
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
االنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة االنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع:
األوامر التغٌٌرٌة :
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع :
مالحظات :

باأللف دٌنار

15333
 23شهر
3333
1
%
%1
المشرررروع فرررً مرحلرررة التنفٌرررذ والعمرررل مسرررتمر علرررى أرض الواقع.المبلرررغ
المرصود فً قانون الموازنه لعام  2111لتأثٌث وتجهٌز المستشفى
%1
المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات.
تم اإلنفا على المشروع من أصل القرض الصٌنً نسبةانجاز .%43

باأللف دٌنار

 -1مشروع تنفٌذ طرٌق الشونة الشمالٌة-الجنوبٌة (منطقة كرٌمة)
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

31311
2131-211.
2311
22.2.3
%11.1
%21
المشروع فً مرحلة قٌد التنفٌذ وتم التنسٌب بتمدٌد مدة العطاء ٌ 311وم.
%21.4
المشروع ٌسٌر حسب المخطط
ربط محافظة إربد فً محافظة البلقاء.

باأللف دٌنار

 -2مشروع اكمال طرٌق السلط الدائري  /الجزء ااول
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

31311
 22شهرا ً
1111
34.2.1
%33.2
%
المشروع فً مراحل التسلٌم.المبلغ المرصود ٌمثل مطالبات مالٌة.
%311
المشروع ٌسٌر حسب المخطط
ٌقع المشروع فً لواء قصبة السلط وٌخدم سكان المحافظة.
باأللف دٌنار

 -3مشروع ري دامٌه
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

3321
 14شهر
311
331.2
%11.1
%13
المشررروع فررً مراحلرره النهائٌرره ،والمبلررغ المرصررود هررو عبررارم مطالبررة مالٌررة
النهائٌة.
%13
المشروع ٌسٌر حسب المخطط
ٌقع المشروع فً لواء دٌر عال.
باأللف دٌنار

 -4مشروع مطار الشونة الجنوبٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع

33111
 22شهر
21111
121.3
%3..
%1
المشروع فً مراحل الدراسات والتصمٌم.

%1
المشررروع ا ٌسررٌر حسررب المخطررط تررم تحدٌررد موقررع المطررار بشرركل اولررً فررً
منطقة الكتار

األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

باأللف دٌنار

 -9مشروع تحسٌن وتنفٌذ تماطع أم النعاج
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331

4311
 22شهرا ً
2111
3131.1
%32..
%31

سٌر العمل فً المشروع:

ترررم طررررإ العطررراء وتمرررت إحالتررره علرررى مؤسسرررة اٌمرررن الخضرررٌري
للمقاوات.
%31
العمررل جرراري لعمررل تحوٌلررة تغٌٌررر مسررار للبرردء بالمشررروع وانتظررار
ازالة المعوقات ( كٌبالت الكهرباء  ،خطوط مٌام ،اتصاات)
ٌقع المشروع فً لواء قصبة السلط وهو مشروع حٌوي جدا ً بسبب
كثرة الحوادث التً تقع علرى هرذا الطرٌرق ممرا ٌسراعد فرً التخفٌرف
منها .

األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

باأللف دٌنار

 -8مشروع طرٌك السلط األغوار
الكلفة الكلٌة

32111

مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331

 22شهرا ً
311
311
%311
%311

سٌر العمل فً المشروع

المشروع قٌد التسلٌم

األوامر التغٌٌرٌة

بناء جدران استنادٌة على جوانب الطرٌق.

نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

%12
المشروع ٌسٌر حسب المخطط وا ٌوجد معوقات.

باأللف دٌنار

 -1مشروع إنشاء طرٌق عٌرا – الكرامة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ

.31
 31شهرا ً

مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع

311
11.1
%311
%311
المشروع فً مرحلة التنفٌذ حٌث تمت معالجة اانزاقات التً حصرلت
للتربة.
حدوث أوامر تغٌٌرٌة لمعالجة اانزاقات .
%1
المشروع ٌسٌر حسب المخطط بعد صدور األوامر التغٌٌرٌة.
ٌقع المشروع فً لواء قصبة السلط قضراء عٌررا وٌرقرا وٌرربط القضراء
بلواء الشونة الجنوبٌة وٌخدم أهالً المنطقة.

األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

باأللف دٌنار

 -31مشروع ضخ مٌام الموجب الى حسبان  -الكفرٌن
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

.111
 2.شهر
2411
3.33.1
%4.
%
المشروع فً مرحلة التنفٌذ.
%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.
باأللف دٌنار

 -33مشروع تمدٌد خط المٌام الرئٌسً المغذي للمشارٌع السٌاحٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

1211
 22شهر
311
12.3
%12.3
%
تم تأجٌل المشروع لعام 2131
%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

باأللف دٌنار

 -32مشروع إنشاء مستشفى السلط الجدٌد
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331

23111
 22شهرا ً
 2111تم استمالك  41دونم فً منطقة الطف ٌوشع
1
%1
%1

المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم.
%1
المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له.
-

سٌر العمل فً المشروع:
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات

 -33مشروع دعم المجلس ااعلى للشباب
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

3111
سنوي /مستمر
3111
111
%11
%
انشاء مركز شابات العارضه وبنسربة انجراز ( )%21واسرتكمال انشراء
نادي العارضة الرٌاضً وبنسبة انجاز ()%21
%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -32مشروع تطوٌر وسط مدٌنة السلط
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

2111
1
%1
%
%1

 -31مشروع حزمة اامان ااجتماعً
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

134
سنوي
134
223
%13.2
%
ٌمثل هذا المشروع تحسٌن الظروف المعٌشٌة للفئات الفقٌرة
%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -32مشروع تعزٌز اانتاجٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

2312
سنوي  /مستمر
2312
234
%21.2
%
ٌمثررل هررذا المشررروع الررى زٌررادة انتاجٌررة المررواطن وتحقٌررق اثررار اٌجابٌررة
مباشرررم وملموسررة علررى مسررتوى معٌشررتهم فررً كافررة المحافظررات مررع
التركٌز على المناطق ااقل حظا.
%13
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -33مشروع تطوٌر السٌاحة الثالث
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331

 31111لجمٌع المحافظات
 21شهر
3411
423
%21
%

سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

%
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 - 34مشروع تطوٌر التعلٌم نحو ااقتصاد المعرفً
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

.111
 2.شهر
3.3
312.3
%22.1
%
تررم اانت هرراء مررن المرحلرره ااولررى والمرحلرره الثانٌرره عبررارم عررن تكملرره
للمشارٌع التً لم تنتهً من المرحلة ااولى.
%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 - 3.مشروع تنفٌذ تقاطع جسر العدل مدخل مدٌنة السلط
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

2111
 14شهر
3111
1
%1
%
اانتهرراء مررن الدراسررات والتصررامٌم الالزمرره وتررم تأجٌررل المشررروع لعررام
2131
%31
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 - 32مشروع دعم زراعة المحاصٌل الحقلٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

231
سنوي  /مستمر
231
1
%1
%
ٌمثررل هررذا المشررروع زٌررادة انترراج المملكرره مررن القمررح والشررعٌر وتحسررٌن
مسررتوى المعٌشررة للمررزارعٌن المحاصررٌل الحقلٌررة وااسررتغالل اامثررل
لالراضً الصالحه لزراعة المحاصٌل.
%
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -31مشروع استصالإ ااراضً
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

 212111لكل المحافظات
سنوي /مستمر
314.4
131.2
%.3
%
زٌادة الرقعة الزراعٌة ( حفظ التربة والمٌام)
%21
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -21مشروع حماٌات مجرى سٌل الزرقاء
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331

211
.2.2
%14.2
%

سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

%11
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 - 23مشروع تسٌٌج قناة الملك عبدهللا
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

311
شهرٌن
311
3.2
%1.1
%
تم طرإ واحالة العطاء
%3
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -22مشروع انشاء مبنى مدٌرٌة الوسط
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

311
 32شهر
311
211
%24
%24
العمل جاري فً موقع المشروع
%24
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

21مشروع انشاء ثالث مدٌرٌات تنمٌة اجتماعٌة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

3112
 22شهر
231
1
%1
%
تم تأجٌل انشاء مدٌرٌة تنمٌة السلط لعام 2131
%
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -22حزمة مشارٌع وزارة التربٌة والتعلٌم
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ
مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

3411
سنوي  /مستمر
3411
433.2
%12
%23
صٌانة مدارس دامٌرا والطروال الجنروبً والعارضرة ومثلرث العارضره /
دٌرررر عرررال وبنسررربة ( )%11وتنفٌرررذ لمدرسرررة خزمرررا ااساسرررٌة وبنسررربة
()%21
%23-%33
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

 -23حزمة مشارٌع وزارة الصحة
الكلفة الكلٌة
مدة التنفٌذ

322.
سنوي  /مستمر

مخصصات عام 2331
اإلنفاق الفعلً حتى 2331/6/33
نسبة اإلنفاق من المخص 2331
نسبة االنجاز لعام :2331
سٌر العمل فً المشروع
األوامر التغٌٌرٌة
نسبة االنجاز التراكمٌة:
تمٌٌم المشروع
مالحظات :

322.
411
%22
%
تمثل هذم الحزمه تحدٌث وصرٌانة ااجهرزة والمعردات الطبٌرة /المراكرز
الصرررحٌة وصرررٌانة مبرررانً المراكرررز واجهرررزة ومعررردات ولررروازم طبٌرررة
للمستشفٌات.
%23
المشروع ٌسٌر حسب المخطط.

نظرة سرٌعة حول اإلنجازات التنموٌة فً محافظة البلماء
نورد فٌما ٌلً تحلٌال موجزا ألبرز اإلنجازات فً محافظة البلماء وفما للمطاعات اإللتصادٌة -:

أوال :البنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة األساسٌة:
 )1األشغال العامة واإلسكان:
تغطً شبكة الطر كافة المدن والقررى والتجمعرات السركانٌة فرً المحافظرة ،وٌكراد ا ٌخلرو أي
تجمررع سرركانً مررن وجررود طرٌررق تربطرره مررع التجمعررات السرركانٌة األخرررى ،حٌررث تترروفر فررً
المحافظة شبكة من الطر الرئٌسٌة والقروٌة وٌبلغ مجموع أطوال هذم الطر ().11كم.
الجدول رلم ()1-1
أنواع الطرق الداخلٌة وأطوالها
نوع الطرٌك
رئٌسٌة
ثانوٌة
قروٌة
المجموع

طول الطرٌك ( كم )
214
34.
141
933
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وترتبط محافظة البلقراء مرع المحافظرات المجراورة بشربكة مرن الطرر الرئٌسرٌة المعبردة،
وتعتبر هذم الطر عنصرا ً مهما فً حركة األفراد والبضائع والخدمات.

 )2المٌاه والري والسدود:
ٌبلغ معدل هطول األمطار السنوي فً المحافظة حوالً( )411ملم فً حٌن تبلرغ نسربة السركان
المخرردومٌن بشرربكة المٌررام ( )%12مررن إجمررالً السرركان وتبلررغ حصررة الفرررد مررن التزوٌررد المررائً
( )332لترٌ/وم ،وتبلغ مساحة األراضً المروٌة بمٌام محطات التنقٌة ()221كم 2فً حٌن ٌبلغ
عدد محطات الضخ العاملة ( )31محطة.
الجدول رلم ()2-1
التزوٌد المائً السنوي من اآلبار الحكومٌة حسب الغرض
نوع االستخدام
منزلً
المجموع

كمٌة التزوٌد السنوي ( ملٌون م)3
23.2
2158
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 )3لطاع الكهرباء:
ٌبلررغ عرردد محطررات التحوٌررل فررً محافظررة البلقرراء (  ) 2محطررات ،وقررد بلغررت نسرربة السرركان
المتصلٌن بشربكة الكهربراء بالمحافظرة ( )%311فٌمرا ٌبلرغ عردد محطرات الوقرود بالمحافظرة
( )32محطة.
 )4البرٌد واالتصاالت:
جمٌع منراطق محافظرة البلقراء مغطراة ومخدومرة بخردمات الهراتف وبنسربة ( )%311وٌوجرد
فً المحافظة (  ) 24مكتبا ً للبرٌد فً حٌن ٌبلغ عدد صنادٌق البرٌد ( )2332صندو .
 )5النمل والمواصالت العامة:
تتوفر فً محافظة البلقاء وسائط نقل عامة وخاصة تعمل على الخطوط الداخلٌة والخارجٌة
لخدمة سكان المحافظة ومن حولها.

ثانيا :التنمية االجتماعية والموارد البشرية:
 )1لطاع الصحة:

تدار خدمات الرعاٌة الصحٌة فرً محافظرة البلقراء مرن خرالل شربكة واسرعة مرن المراكرز
الصررحٌة والمستشررفٌات حٌررث ٌوجررد فررً المحافظررة ( ).2مركررز صررحً شررامل وأولررً وفرعررً
سررة فٌهرا
باإلضافة إلى ( )3مستشفٌات منها ( )2حكومً ومستشفى خاص ،حٌرث ٌبلرغ عردد األ ة
( )343سرررٌر ،والجرردول التررالً ٌبررٌن أهررم البٌانررات اإلحصررائٌة لقطرراع الصررحة علررى مسررتوى
المحافظة -:

الجدول رقم ()3-2
البٌانات ااحصائٌة لقطاع الصحة فً محافظة البلقاء

قطاع الصحة

المجموع على
مستوى المحافظة
5

عدد األسرة

561
9
43
25
92
41
12
1
36

عدد المستشفيات
شامل
أولي
عدد المراكز
الصحية
فرعي
المجموع
عدد مراكز االمومة والطفولة
مختبر/خاص
عدد المختبرات
اشعة
اسنان
عيادات االسنان
خاصة
حكومي
عدد الصيدليات
المجموع

91
86
124

138
148
134
56
9
63
344
غ5م

طبيب عام
طبيب اختصاص
طبيب مقيم
طبيب اسنان
صيدلي
مساعد صيدلي
تمريض
فني مختبر  /اشعة
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 )2لطاع التعلٌم:
أ) التعلٌم األساسً والثانوي والمهنً:
ٌبلررغ عرردد المرردارس فررً محافظررة البلقرراء ( )231مدرسررة مرروزعٌن حسررب اللررواء مررن ذكررور
واناث ومختلط.
الجدول رلم ()2-2
عدد المدارس والشعب الصفٌة فً المحافظة حسب اللواء والجنس
اللواء

عدد المدارس

لواء قصبة السلط
لواء الشونة الجنوبٌة
لواء دٌر عال
لواء عٌن الباشا
المجموع

عدد الشعب

ذكور

إناث

مختلط

ذكور

إناث

مختلط

13
32
23
24
12

21
4
1
32
41

323
22
11
.2
261

22.
3..
213
241
1211

2.3
311
222
221
1331

.21
313
342
223
1468
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والجدول التالً ٌبٌن أعداد الطلبة والمعلمٌن حسرب اللرواء خرالل العرام  ،211.وتشرٌر البٌانرات
أن نصٌب المعلم ٌبلغ بالمتوسط ما ٌعادل ( )3..2طالباً.
الجدول رلم ()3-2
توزٌع الطلبة والمعلمٌن ونسبة الطلبة حسب اللواء والجنس
اللواء

عدد المعلمٌن
ذكور

لواء قصبة السلط

.22

إناث

عدد الطلبة
ذكور

إناث

32112 31223 32.3

طالب لكل
معلم
32.2

لواء الشونة
الجنوبٌة
لواء دٌر عال
لواء عٌن الباشا
المجموع الكلً

3232

23.3

242

213

3223

4.31 .223 342
121
31114 23221 3312 411
135121
5166

33.2
21.2
1958
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ب) التعلٌم العالً:

تضم محافظة البلقاء جامعة حكومٌة وجامعتان خاصتان وكلٌة مجتمع متوسطة عدد (. )2
 )3التنمٌة االجتماعٌة:
ٌوجررد فررً محافظررة البلقرراء ثررالث مرردٌرٌات للتنمٌررة ااجتماعٌررة (لررواء القصرربة ،لررواء الشررونة
الجنوبٌة ،لواء دٌر عال) باإلضافة إلى مكتب للمدٌرٌة فً لواء عٌن الباشا.
وتقدم خدمات الرعاٌة ااجتماعٌة للمواطنٌن فً المحافظة من خالل :
أ) صووندوق المعونوولة الوطنٌوولة ٌ -:قرردم صررندو المعونررة الوطنٌررة فررً المحافظررة عررددا ً مررن
الخرردمات مثررل المعونررة النقدٌررة المتكررررة والتأهٌررل الجسررمانً وغٌرهررا مررن الخرردمات التررً
ٌقررردمها الصرررندو لرررذوي ااحتٌاجرررات الخاصرررة ،حٌرررث ٌبلرررغ عررردد المنتفعرررٌن مرررن ااسرررر
المحتاجة ( )3121حالة او ما نسبته  %...من ااسر المحتاجه فً المملكة.
 )4لطاع العمل والتدرٌب المهنً:
أ) العمل:
بلغت نسبة المشتغلٌن والنشرطٌن إقتصرادٌا ً فرً المحافظرة ( )%21.2مرن إجمرالً سركان
المحافظررة ،حٌررث بلغررت نسرربة النشررطٌن إقتصررادٌا ً مررن الررذكور ( )%41.1ومررن اإلنرراث
( )%3..3مررن إجمررالً المشررتغلٌن ،فررً حررٌن بلررغ معرردل البطالررة للمحافظررة ()%31.2
منهم ( )%31.2ذكور و( )%21.4إناث من إجمالً العاطلٌن عن العمل فً المحافظرة
لعررام  211.حسررب إحصررائٌات دائرررة اإلحصرراءات العامررة ،الكترراب ااحصررائً السررنوي
.211.

ب) التدرٌب المهنً:
تضرم محافظرة البلقرراء ( )2مراكرز للتردرٌب المهنررً ٌبلرغ عردد المترردربٌن الملتحقرٌن بهررذم
المراكز ( )2111متدربا ً ومتدربة حٌث ٌبلغ عدد الذكور ( )3212واإلناث (.)232

 )1األولاف والشؤون والممدسات اإلسالمٌة:
ٌوجد فً محافظرة البلقراء (  ) 131مسرجدا وٌبلرغ عردد الواعظرات والمرشردات (  ) 12فٌمرا
ٌبلغ عدد الوعاظ واائمرة (  ،) 321وٌبرٌن الجردول الترالً عردد المسراجد و الوعراظ وأائمرة
فً المحافظة -:
الجدول رلم ()5-2
عدد المساجد والوعاظ واألئمة فً المحافظة
العدد

على مستوى المحافظة

المساجد
الواعظات والمرشدات
الوعاظ واألئمة
مؤذن وخادم

131
11
312
312
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 )2مراكز تعزٌز اإلنتاجٌة (إرادة ) البلماء:
ٌوجد فً محافظة البقاء ( )1مراكز لتعزٌز اإلنتاجٌة والتً تتبرع لروزارة التخطرٌط والتعراون
الدولً والتً تهدف إلى أٌجاد المشارٌع المناسبة والتً تتالئم مع المٌرزة النسربٌة لكرل منطقرة
وكرررذلك القٌرررام بأعرررداد دراسرررات الجررردوى ااقتصرررادٌة للمشرررارٌع المقتررررإ أقامتهرررا مرررن قبرررل
المواطنٌٌن بشكل مجانً باإلضافة إلى القٌام بأعداد الدراسات واألبحاث للمناطق األشد فقرا ً
فً المحافظة وذلك بهدف الحد من مشكلتً الفقر والبطالة.
والجرردول التررالً ٌبررٌن تفاصررٌل نشرراطات مراكررز تعزٌررز اإلنتاجٌررة فررً المحافظررة حسررب نرروع
المشروع.

ثالثا :التنمٌة االلتصادٌة:
 )1الزراعة:
ٌعتبر قطاع الزراعة من أهم الروافد ااقتصادٌة ألبناء المحافظة ،حٌث تبلغ مساحة األراضً
المزروعة فً محافظة البلقاء حوالً ( )242211دونم (حقلٌة ،مثمرة ،خضراوات) ،وتبلغ مساحة
األراضً الحرجٌة أو المسجلة حراجا ()2.1ألف دونما ،ومساحة المراعً والمحمٌات ()1.ألف
دونما ،وٌبٌن الجدول التالً المساحات المزروعة للمحاصٌل الزراعٌة المختلفة حسب نوع المحصول.
الجدول رلم ()1-3
المساحات المزروعة حسب نوع المحاصٌل

نوع المحصول

المساحات (دونم )

محاصٌل حقلٌة
أشجار مثمرة
الخضروات
المجموع

31342
23221
324411
262233
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وبالنسبة للثروة الحٌوانٌة فٌبٌن الجدول التالً أنواع الثروة الحٌوانٌة وعددها.
الجدول رلم ()2-3
الثروة الحٌوانٌة
النوع

ضان

ماعز

أبمار

العدد

321131

22211

2111
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 )2السٌاحة واآلثار:
فضالً عن األهمٌة السٌاحٌة بفصلٌها الشتاء والصٌف ،حٌث تبرز أهمٌة قطاع السٌاحة
بحجم القوى العاملة التً ٌمكنها العمل فٌه إضافة إلى الدخل المحلً واإلجمالً للمحافظة
مما ٌسرع العملٌة التنموٌة المستمرة ،وٌتمٌز القطاع السٌاحً بتنوع مجاات ااستثمار
حٌث ٌمكن تقسٌمة إلى المجاات السٌاحٌة التالٌة.
 .3السٌاحة الدٌنٌة.
 .2السٌاحة الترفٌهٌة وااستجمامٌة ( الصٌفٌة والشتوٌة ).
 .1السٌاحة العالجٌة.
 .2السٌاحة التراثٌة.
ومن أهم المواقع األثرٌة -:
 -3مقام نبً هللا ٌوشع بن نون
 -2شالات الرمٌمٌن
 -1قلعة القلعة
 -2الخضر والجدعة
 -3قصر جابر حٌث بنام العثمانٌون عندما كانوا مقٌمٌن فً السلط.
 -4خربة السو وهً على بعد أربعة كٌلومترات جنوب مدٌنة السلط

 -.خربة أٌوب
 -2خربة حزٌر
 -1خربة الدٌر
 -31مسجد النبً هوشع الذي ٌقع إلى الشمال الغربً من مدٌنة السلط  ،وٌعود تارٌخ
المسجد إلى ثالثة أو أربعة قرون فقط.

مطالب واحتٌاجات محافظة البلماء
 .3إستمالك قطعة أرض فً منطقة بٌوضة الشرقٌة إلقامة المركز الصحً/العارضة.
 .2تحوٌل مركز صحً زي الشامل الى مركز إسعاف وطواريء على مدار الساعة
وتزوٌدم ببعض األسرة وجهاز أشعة وسٌارة إسعاف وإكمال الطابق األرضً وعمل
سور للمركز.
 .1إنشاء مركز صحً فرعً فً منطقة الدٌرة علما ً بأن األرض موجودة ومسجلة بإسم
وزارة الصحة.
 .2تمدٌد دوام مركز صحً الصبٌحً الشامل لٌصبح  22ساعة .
 .3إنشاء مبنى مركز صحً سٌحان/العارضة .
 .4بناء مبنى للعٌادات الخارجٌة/دٌر عال .
 ..تأمٌن منطقة زي بخدمات الصرف الصحً حفاظا ً على البٌئة والصحة العامة.
 .2تنفٌذ مشروع الطرٌق السٌاحً الذي ٌربط قضاء زي بمحافظة جرش بواسطة إنشاء
جسر محادي لجسر سد الملك طالل وبذلك ٌتم ربط محافظة البلقاء بمحافظة جرش
بطرٌق مختصر وسرٌع .
 .1توسٌع الشارع الرئٌسً الذي ٌربط قضاء زي بمدٌنة السلط من مثلث جسر زي وحتى
منطقة عالن وبطول  2كم تقرٌبا ً نظرا ً لكثرة الحوادث المتكررة علٌه وخاصة فً
فصل الشتاء وٌعتبر طرٌق بدٌل حالٌا ً عن الشارع المؤدي الى األغوار باإلضافة
لوجود المسارع النووي فً منطقة عالن .
 .31إعادة إنشاء طرٌق بدر  /ماحص و معالجة تصرٌف المٌام كون المٌام تنحدر بإتجام
البلدم وتشكل خطورة على البٌوت السكنٌة.
 .33توسعة طرٌق طباعة العواملة  /أم جوزة وعمل جدران إستنادٌة /قضاء زي .
 .32زٌادة مخصصات الطر الزراعٌة لقضاء العارضة .
 .31ربط مناطق قضاء العارضة بقضاء برما  -محافظة جرش عن طرٌق تكملة طرٌق
سومٌا  -برما .
 .32إعادة تأهٌل طرٌق عرقوب الراشد  /سٌل الزرقاء
 .33تكملة طرٌق البكالورٌا لغاٌة دوار ماحص مع إنارة الطرٌق .
 .34توسعة الطرٌق الرئٌسً  /األغوار .

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

