
 

 

 محافظة العاصمة
 

 

 

 

 

 محافظة العاصمة

 :لمحة عامة

ربتة  وكانت  سمتم . المملكة االردنية الهاشميةعمان عاصمة 
عمون السي شادها العمونيون القتدما  عاصتمة لهته. هتي  ا  
المدينتتة الستتي اتدهتتر  متتي ويتتاه اليونتتان والرومتتان  والستتي 

مضت   وطلقوا عليها امه ميالدلفيا مدينتة البتا اويتوف. ميمتا



  كان  وبنية المدينة سغطي مبعة سالل  مثلها مثل مدينة روما  وما اآلن مان وبنيسها سنسشر عل  سمع عشرة سله.

بثروة من المعاله اوثرية اليالدة. معل  جبل القلعة ال ف كتان يستوا المدينتة القديمتة يرسفتع هيكتل عمان سسمسع 
  يمةيشاهد ميه ودوا  سمثل بياة اإلنمان مي العهود القد هرقل  ال  جانا مسبف اآلثار ال ف يمكن للتائر ون

من  ما يقارا مبعمائة ولف متنة. ومتا متي الجهتة المقابلتة لجبتل القلعتة  ميقتوه المتدرا الرومتاني الكبيتر الت ف 
 يسمع ليممة اآللف مسفرا. 

الملتك بتدوها  وبسمله جاللة الملك عبد هللا الثاني بن البمين الرايتة سمسمرالممتيرة المباركتة الستي
ثه المغفتور  بن عبدهللا اوول جاللة الملك طالل ثه المؤمس عبدهللا اوول بن البمين ربمه هللا 
ممتيرة البنتا  و اإلعمتار و السقتده و لسمتسمر  هثتراه له جاللة الملك البمتين بتن طتالل طيتا هللا

  .الريا 

 

 :والمناخ التضارٌس

مسرا  057ئها  مسرسفع عن مطح الببر قرابة لعمان طابع جبلي مي اغلبية مناطقها ووبيا
( مسرا. يمسد وربعة عشر جبال عل  طول المدينة وعرضها ومن وهه 819وسرسفع جبالها )

 جبل اوشرميةو  جبل النصرو  جبل القلعةو  جبل البمينو  جبل اللويبدةو  جبل عمانجبالها: 
وجبل النظيف وجبل نتال والجبل اويضر وغيرها. وسوجد بين ه ه الجبال  جبل الجومةو 

مقف و وادف عبدونو وادف صقرةو وادف الميركثير من الوديان والمهول الوامعة من اهمها 
 .وادف الرمهو الميل

ويمود مدينة عمان مناخ الببر اوبيض المسومط مي معظه مناطق العاصمة بيث المرسفعا  
بينما يمود بعض مناطقها مناخ شبه صبراوف وياصة مي المناطق الشرقية منها  وبالنمبة 

بيان ما لدرجا  البرارة سكون الدرجة اوعل  مي منسصف آا/وغمطس بيث سصل بعض او
 ( درجة مئوية.35-33بين )
 

 

 

 الموقع والمساحة:

بوالي ووكبر مدنها إ  يبلغ عدد مكانها  المملكة األردنية الهاشميةمدينة عّمان هي عاصمة 
( كيلومسرا مربعا  وهي المركت 0508( نممة  وسبلغ ممابسها مع الضوابي )2216000)

شماال ويط  31السجارف واإلدارف لألردن. سقع المدينة مي ومط المملكة عل  يط عرض 
 ( جبال سقريبا.11( شرقا  وهي سسكّون من )35طول )
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%( وقتدر عتدد المتكان متي 6.3بتوالي ) 6770-6772متكاني يتالل عتامي بلغ معدل النمو ال
( نمتتمة وف متتا 6625177ببتتوالي ) 6770المبامظتتة بمتتا دائتترة اإلبصتتا ا  العامتتة لعتتاه 

( سجمعاً متكانياً   وهمهتا 110%( من مكان المملكة ويسوتع هؤال  المكان عل  )39.0نمبسه )
  الجامعتة  لتوا  وادف المتير  لتوا  متباا  لتوا  قصبة عمان  لوا  ماركا  لوا  القويممة  لوا

الجيتتتتة  لتتتوا  المتتتوقر  ولتتتوا  نتتتاعور  وسشتتتكل نمتتتبة المتتتكان التتت ين يقطنتتتون الريتتتف بتتتوالي 
%( متتن إجمتتالي عتتدد متتكان المبامظتتة وسبلتتغ 83.8%( متتي بتتين سشتتكل نمتتبة البضتتر )2.1)

يتث بلتغ مسومتط ( ومترة ب153767وبلتغ عتدد اومتر ) 6( شيص/كه689.8الكثامة المكانية )
( ومراد  وميما يسعلق بسوتيع المتكان بمتا الجتنس مسشتير اإلبصتا ا  إلت  ون 5بجه اومرة )

%( من إجمتالي عتدد متكان المبامظتة 19.2%( ونمبة اإلناث )51.1نمبة ال كور سصل إل  )
والجتتدول الستتالي يبتتين سوتيتتع المتتكان بمتتا الجتتنس واللتتوا  والكثامتتة المتتكانية متتي مبامظتتة 

 -ة:العاصم
 (1الجدول رلم )

 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة العاصمة

النسبة من المحافظة  عدد السكان )نسمة( اللواء
% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانٌة
 اناث ذكور 2فرد/كم

 91.2 7.2 18.52 69.3 317997 337617 القصبة 

 01.2 3.5 622.91 65 601117 681777 ماركا

 38.0 1.1 111.39 13.3 111857 155067 القويممة

 13.1 1.2 167.91 11.1 127877 125587 الجامعة

 62.9 6 111.50 8 177197 176237 وادف المير

 9.9 2.3 196.07 6.8 31657 35177 مباا

 2.5 06.6 5129.70 6.6 63197 65827 الجيتة

 1.2 17 057.05 1.5 12097 19377 الموقر

 17.6 6.1 191.38 3.1 30817 38127 ناعور

 29879 122 7579727 122 2265122 المجموع
 .6779دائرة اإلبصا ا  العامة   -المصدر :

 

 

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 -ولوية هي: 8سجمع مكاني موتعين عل   110سضه مبامظة العاصمة  .1
        قصبة عمان.  .1



   لوا  الجامعة. .6
  لوا  وادف المير. .3
 لوا  ماركا. .1

 لوا  الجيتة. .5

 لوا  مباا.     .2

 لوا  القويممة.   .0

 لوا  ناعور.  .9

 لوا  الموقر.  .8

                        

 : اولوية واالقضية السابعة لها- 
 .لوا  الموقر ويضه قضا  الرجه الشامي 

 ضه قضا  اه الرصاص.لوا  الجيتة وي 

 .لوا  ناعور ويضه قضائي اه البماسين وبمبان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (1اليارطة رقه)

 يارطة مبامظة العاصمة بما اولوية والقرى





 العاصمةأبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة 
 )باولف دينار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2009 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمووووووووووووووع المشوووووووووووووارٌع  
الرأسووووووووومالٌة للمحافظوووووووووة 

 منها المشارٌع التالٌة

 

13465678 5672 

  

طريتتتتتتتتتتتتق عمتتتتتتتتتتتتان  .1
 الدائرف.

وتارة 
 السيطيط

 العمل جاٍر مي موقع المشروع. 87 51.5 15877

إكمال طريق  .6
 الجويدة/الموقر.

وتارة 
 اوشغال

العمتتتتتتتتل جتتتتتتتتاٍر متتتتتتتتي موقتتتتتتتتع  95 22.8 1577
 المشروع.

سومتتتتتتتتتعة ممسشتتتتتتتتتف   .3
 البشير.

وتارة 
 السيطيط

العمتتتتتتتتتل جتتتتتتتتتاٍر متتتتتتتتتي موقتتتتتتتتتع  36 91.5 0177
المشروع.سمتتتتتتتاهه اليتينتتتتتتته بتتتتتتت  

 % من كلفة السومعة66

إكمال طريق وه  .1
 البماسين/وه العمد.

وتارة 
 اوشغال

العمتتتتتتتتل جتتتتتتتتاٍر متتتتتتتتي موقتتتتتتتتع  27 81 6777
 المشروع.

إكمتتتال طريتتتق مطتتتار  .5
الملكتتتة عليتتتا  التتتدولي 

 نية./ المربلة الثا

وتارة 
 اوشغال

العمتتتتتتتتل جتتتتتتتتاٍر متتتتتتتتي موقتتتتتتتتع  9 50.2 66577
 المشروع  المربلة الثانية.

وتارة  الجيتة / ال هيبة. .2
 اوشغال

المشتتتروع متتتي مربلتتتة الدرامتتتا   5 177 577
 وإعداد السصاميه 

ممسشتتتتتتتف  المتتتتتتتكرف  .0
 والغدد الصما .

وتارة 
 الصبة

المرابتتتتتتتتتتل النهائيتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتي  177 177 1777
سيتتتتتتار المكتتتتتتتان السصتتتتتتاميه واي

) المنامتتتا متتتي بتتتره الجامعتتتة.
 دعه من اليتينة(.

( مدرمتتتتتتة 65بنتتتتتتا  ) .9
 ومامية.

وتارة 
 السيطيط

المشتتتتتتتتتروع يمتتتتتتتتتير بمتتتتتتتتتا  17 82.9 65
 الميطط له. 

إنشتتتتتتتتتتتتا  ممسشتتتتتتتتتتتتف   .8
 اوطفال.

وتارة 
 السيطيط

العمتتتل جتتتاٍر متتتي موقتتتع المشتتتروع  89 83.1 6277
 والمشروع قارا عل  االنسها 

نتتتتتتتتتتتتتت  إنشتتتتتتتتتتتتتتا  مب .17
مسصتتتتتتتتتترمية لتتتتتتتتتتوا  
نتتتتتتتتتتتاعور ومتتتتتتتتتتتكن 

 المسصرف.

وتارة 
 الدايلية

العمتتتتتتل جتتتتتتارف متتتتتتي الموقتتتتتتع  67 - 127
بمتتتتا متتتتا يطتتتتط لتتتته وبلغتتتت  

% 97نمتتتتتتتتتتتتتبة البفريتتتتتتتتتتتتتا  
 %. 6.5وبلغ  نمبة االنشا  

إنشتتتتتتتتتتتتتتا  مبنتتتتتتتتتتتتتت   .11
مسصتتتتتتتتتترمية لتتتتتتتتتتوا  
الجامعتتتتتتتتتتة ومتتتتتتتتتتكن 

 المسصرف.

وتارة 
 الدايلية

لتته يتتسه طتترا العطتتا  علمتتا بتتان  - - 577
متتتتتتسملكه منتتتتتت  هنتتتتتتاك ارض م

  6776عاه 

إنشتتتتتتتتتتتتتتا  مبنتتتتتتتتتتتتتت   .16
مسصتتتتتتتتتترمية لتتتتتتتتتتوا  
متتتتتتتتتتتباا ومتتتتتتتتتتتكن 

وتارة 
 الدايلية

 له يسه طرا العطا  - - 357



 المسصرف. 

انشتتتتا  مبنتتتت  مركتتتتت  .13
 الينما 

وتارة 
السنمية 
 االجسماعية

المشتتتتتتتتتروع يمتتتتتتتتتير بمتتتتتتتتتا  25 12.5 957
 الميطط.

سكملتتتتتة انشتتتتتا  مبنتتتتت   .11
اكاديميتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتدماع 

 المدني

الدماع 
 مدنيال

المشتتتتتتتتتروع يمتتتتتتتتتير بمتتتتتتتتتا  85 12.6 2577
الميطتتتتتتتتتط. ومتتتتتتتتتي مرابلتتتتتتتتته 

 النهائية.

انشتتا  مركتتتت الملتتتك عبتتتدهللا  .15
 للثقامة والفنون

وتارة 
 المالية

 مبادره ملكية 7 7 3777

يتتتتتتتط متتتتتتتكة بديتتتتتتتد  .12
 عمان الترقا 

وتارة 
 المالية 

ستته سوقيتتع اسفاقيتتة بنتتا  وسشتتغيل  7 7 11777
المشتتروع متتع شتتركة االئتتسالف 

لكتتتويسي االمتتتباني ولتتته يباشتتتر ا
بالعمتتتتتتتتتتتل لغايتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتاري  

37/2/6778 

مشتتتتتتتتتتروع سعتيتتتتتتتتتتت  .10
 االنساجية

وتارة 
 السيطيط

سشتتتتتير نمتتتتتبة االنفتتتتتا  التتتتت  ان  57 26.5 6901
المشتتتروع يمتتتير بمتتتا النمتتتا 

 الممسهدمة لالنفا .

مشتتتتتتتتتروع سطتتتتتتتتتوير  .19
 القطاع الميابي

وتارة 
 السيطيط

يمثتتتتتتتتتل المشتتتتتتتتتروع سطتتتتتتتتتوير  85 90.9 1177
يتتتتدما  والمرامتتتتق المتتتتيابية ال

 وسرميه المباني االثرية.

مشتتتتتتتتتتتروع انشتتتتتتتتتتتا   .18
ممسشتتتتتتتتتف  االميتتتتتتتتتر 
بمتتتتتتتتتتتته / عمتتتتتتتتتتتان 

 الكبرى

وتارة 
 السيطيط

المبلتتتغ المرصتتتود يمثتتتل اعمتتتال  177 18.5 1177
 صيانة ومطالبا  مالية.

مشتتتتتتتتتتتتروع امسصتتتتتتتتتتتتتالا  .67
 االراضي

رقعتتة يمثتتل هتت ا المشتتروع علتت  تيتتادة ال 85 21.9 328 وتارة التراعة
 التراعية)بفظ السربة والمياه (.

مشتتتتتتتتتروع صتتتتتتتتترف  .61
 صبي جنوا عمان

وتارة المياه 
 والرف

ييتتتتده هتتتت ا المشتتتتروع منتتتتاطق  65 95 11777
متتتتتتباا وابوعلنتتتتتتدا وجنتتتتتتوا 

 عمان والقويممة.

مشتتتتتتتتتروع صتتتتتتتتترف  .66
صتتتتتتتتتتتبي الجيتتتتتتتتتتتته 

 والطالبية

وتارة المياه 
 والرف

المشتتتتتتتتتتروع متتتتتتتتتتي مرابلتتتتتتتتتته  85 18.3 992
 النهائية.

مشتتتروع متتتد بمتتتبان  .63
 العاصمة

وتارة المياه 
 والرف

 المشروع مي مرابله النهائية 89 177 256

بتمتتتتتتتتتتة مشتتتتتتتتتتاريع  .61
وتارة السربيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والسعليه

وتارة 
السربية 
 والسعليه

يمثتتتتتتتتتل المشتتتتتتتتتروع صتتتتتتتتتيانة  17 12.5 5705
واضتتتتتتتتاما  ابنيتتتتتتتتة وغتتتتتتتترف 

 صفية وصاال  رياضية.



بتمتتتتتتتتتتة مشتتتتتتتتتتاريع  .65
 وتارة الصبة

وتارة 
 الصبة

يمثتتتتتتتتتل المشتتتتتتتتتروع اعمتتتتتتتتتال  27 15 5861.5
السومتتتتتتتتعة وانشتتتتتتتتا  مراكتتتتتتتتت 
صتتتتتتتبية وصتتتتتتتيانه وسبتتتتتتتديث 

 االبينة والسجهيتا  الطبية.

سبتتتتتتتتتديث وسطتتتتتتتتتوير  .62
دارة الشتتتتهيد وصتتتتفي 

 السل

وتارة 
 الثقامة

االنسظتتتتتتتتتار بامتتتتتتتتتسمالك ارض   7 7 107
مبا يتتتتته للتتتتتداره للبنتتتتتا  عليهتتتتتا 

 6717وسه سأجيله لعاه 

 

 ارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة العاصمةألهم المش مخالصة التمٌٌ

 
 2229مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 
( ولتتف دينتتار لعتتاه 131252.9بلغتت  ميصصتتا  المشتتاريع الرومتتمالية لمبامظتتة العاصتتمة )

ميتتة متتي بتتين بلتتغ موتعتتة علتت  القطاعتتا  وبمتتا الفصتتول للتتوتارا  والتتدوائر البكو 6778
%( كمتتا هتتو 52.3( ولتتف دينتتار وف متتا نمتتبسه )05055.2) 37/2/6778اإلنفتتا  الفعلتتي بستت  

 (.1واضح مي الشكل رقه )
 

 باأللف دٌنار

 ممدر البٌان
2229 

االنفاق حتى 
32/6/2229 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 52.3 05055.2 131252.9 المشاريع الروممالية
 .6778العامة  المصدر: دائرة المواتنة 

 
 
 
 
 
 

 (1الشكل رلم )

 
 

ويشير سوتيع الميصصا  المالية لمبامظة العاصمة بمتا القطاعتا  الوظيفيتة إلت  ون قطتاع 
%( متتتن إجمتتتالي ميصصتتتا  مبامظتتتة 19.7الشتتتؤون اإلقسصتتتادية إمتتتسأثر علتتت  متتتا نمتتتبسه )

يض معتدال  و لك من وجل سنمية المبامظة إقسصادياً والممتاهمة متي سيفت 6778العاصمة لعاه 
البطالة من يالل يلق مرص عمل جديدة من مشاريع البنيتة السبسيتة ومشتاريع سعتيتت اإلنساجيتة 

%( من إجمتالي ميصصتا  19.9وسبفيت اإلمسثمارا  المبلية   وبلغ  نمبة  قطاع الصبة )
 ( .6مبامظة العاصمة كما هو واضح مي الشكل رقه )



 

 

 

 

 -مشارٌع الرأسمالٌة حسب الفصول:وفً ما ٌلً تحلٌل موجز ألهم مخصصات ال

 -وزارة االشغال العامة واالسكان:

%( متتن اجمتتالي الميصصتتا  66.3(التتف دينتتار مشتتكلة متتا نمتتبسة )37777.7ستته  سيصتتيص )
%( متتتتن 26.1( التتتتف دينتتتتار اف متتتتا نمتتتتبسة )19065.1المرصتتتتودة للمبامظتتتتة وستتتته انفتتتتا  )

  وهتي متن اعلت  37/2/6778  الميصصا  المرصودة لوتارة االشغال العامة واالمتكان بست
نما االنفا  الممسهدف لمثل ه ا الوقت  متن المتنة. ويعتتى متبا ارسفتاع هت ه النمتبة هتو نمتبة 

 %.177-%59ارسفاع انفا  بعض المشاريع بي  سراوب  بين 
 

 -التربٌة والتعلٌم :

شتكله ( الف دينار لوتارة السربية والسعلتيه  متي مبامظتة العاصتمة م9961.3سه سيصيص مبلغ )
%( متتتتن اجمتتتتالي الميصصتتتتا  المرصتتتتودة للمبامظتتتتة بيتتتتث ستتتته انفتتتتا  2.2متتتتا نمتتتتبسة )

%( متتن الميصصتتا  المرصتتودة للتتوتارة بستت  56.6(التتف دينتتار اف متتا نمتتبسة )1275.0)
 وهي من ضمن نما االنفا  الممسهدف لمثل ه ا الوق  من المنة.  37/2/6778
 
 

 -وزارة الصحة :

ينتتار لتتوتارة الصتتبة متتي مبامظتتة العاصتتمة مشتتكله متتا ( التتف د13555.3ستته سيصتتيص مبلتتغ )
( التف 8581.3%( من اجمالي الميصصا  المرصودة للمبامظة بيث سه انفا  )17.1نمبسة )

. وهتي 37/2/6778%( متن الميصصتا  المرصتودة للتوتارة بست  07.9دينار اف ما نمبسة )
بامظتة عبتارة عتن ضمن الممسوى الممسهدف  لالنفتا  ومعظته الميصصتا  المرصتودة متي الم

نفقا  ممسمرة لشرا  اجهتة ومعتدا  طبيتة للممسشتفيا  والمراكتت الصتبية و لسبتديث االجهتتة 
وصيانسها لرمع كفا ة الجهات الطبي  وهتي متن اعلت  نمتا االنفتا  الممتسهدف لمثتل هت ا الوقت  
متتن المتتنة. ويعتتتى المتتبا متتي ارسفتتاع نمتتبة انفتتا  مشتتاريع الصتتبة ارسفتتاع نمتتبة نفقتتا  بعتتض 

 المشاريع.
 

 -وزارة التخطٌط والتعاون الدولً/المجلس المومً للتخطٌط:

%( متن اجمتالي الميصصتا  61.3(الف دينتار مشتكلة متا نمتبسه )36206.7سه  سيصيص )
متتتتن  %(25.6(التتتتف دينتتتار اف متتتتا نمتتتبسة )61685.5المرصتتتودة للمبامظتتتة وستتتته انفتتتا  )

ومعظتته هتت ة 37/2/6778ستت  الميصصتتا  المرصتتودة لتتوتارة السيطتتيط والسعتتاون التتدولي ب
المشتتاريع سسركتتت متتي قطتتاع الصتتبة وقطتتاع الطتتر  المسمثلتتة متتي مشتتروع ممسشتتف  االطفتتال 
وممسشف  االمير بمتة وسومتعة ممسشتف  البشتير ومشتروع طريتق عمتان التدائرف  وهتي متن 



اعل  نما االنفا  الممسهدف لمثل ه ا الوقت  متن المتنة. ويعتتى االرسفتاع الت  ارسفتاع انفتا  
المشاريع مثل مشروع انشا  ممسشف  االطفال  ومشتروع سطتوير السعلتيه نبتو االقسصتاد  بعض

 المعرمي.

 
 -الوزارات والدوائر االخرى:

( ولتف دينتار لبتاقي التوتارا  والتدوائر البكوميتة او متا نمتبسه 18279.6سه سيصيص مبلغ ) 
( ولتف 61531.8بيتث سته انفتا  ) للمبامظته( من اجمالي الميصصتا  المرصتوده 32.9%)

( من الميصصا  المرصودة للتوتارا  والتدوائر االيترى بست  %13.1دينار اف ما نمبسه )
37/2/6778. 
 

 -وميما يلي بطاقة وصف وهه المشاريع السي سه سقييمها:
 باأللف دٌنار               

 مشروع طرٌك عمان الدائري -1

  127777 الكلفة الكلٌة 

 

 

 شهراً  19 مدة التنفٌذ
 (15877)  2229مخصصات عام 

 9190.2 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
 2229نسبة اإلنفاق 

 :2229نسبة االنجاز لعام 
 
 

51.5% 
15 % 

 مرابل: 3المشروع قيد السنفي  وهو عل   سٌر العمل فً المشروع:
 9/6772الجت  الثالث والثاني سم  إبالسه مي شهر  -
 6/6779هر سم  إبالسه مي ش –الجت  اوول  -

بدث  ووامتر سغييريتة بسمديتد مسترة سنفيت  العطتا  ومتن المسوقتع اإلنسهتا  متن  األوامر التغٌٌرٌة 
 6717سنفي  المشروع مي نهاية عاه 

 %87 نسبة االنجاز التراكمٌة:
المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا  للجت  الثاني والثالث ومتا  تمٌٌم المشروع 

ك سدني مي نمبة اإلنجات بمبا سبتاطؤ المقتاول متن إنجتات الجت  اوول مهنا
 اوعمال الممسهدمة .

يهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  طريتتق يصتتل بتتين طريتتق مطتتار الملكتتة عليتتا   مالحظات:
كه باإلضامة إل  إنشا  مينا  برف ومبن   17الدولي ومدينة الترقا  بطول 

 جديد لجمرك عمان .

 
 باأللف دٌنار

 المولر –طرٌك الجوٌدة مشروع إكمال  -2
 6577 الكلفة الكلٌة

 



 شهراً  19 مدة التنفٌذ
 1577 2229مخصصات عام 

 1776.0 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2229نسبة االنجاز لعام 
22.8% 
67% 

 الواقعالمشروع قيد السنفي  والعمل ممسمر عل  ورض  سٌر العمل فً المشروع 
 صدر  ووامر سغييرية إلضامة نفقين عل  العطا  االصلي.  األوامر التغٌٌرٌة 

 %95 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا  . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 
 
 
 

 
 

 بااللف دٌنار

 مشروع  توسعة مستشفى البشٌر  -3

    29777 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  27 مدة التنفٌذ
  0177  2229مخصصات عام 

اإلنفوووووواق الفعلووووووً حتووووووى 
32/6/2229 

5095.6 

 2229نسبة اإلنفاق 
نسووووووووبة االنجوووووووواز لعووووووووام 

2229: 

91.5% 
36% 

 المشروع قيد السنفي  وهو عل  مربلسين: سٌر العمل فً المشروع
  المربلتتتتة الثانيتتتتة : مبنتتتت  اليتتتتدما  سمتتتت  المباشتتتترة الفعليتتتتة بستتتتاري -

بممتتابة  1/11/6778ومتتن المسوقتتع اإلنسهتتا  منتته بستتاري   1/9/6779
 . 6ه19107

 المربلة الثالثة : مبن  الباطنية والجرابة العامة: -

ومتتن المسوقتتع اإلنسهتتا  متتن هتت ه  15/8/6770سمتت  المباشتترة الفعليتتة بستتاري  
 6ه19277بممابة  63/11/6717المربلة بساري  

 مبن  اليدما  –يوه للمربلة الثانية  85سه سمديد  - األوامر التغٌٌرٌة 
 مبن  الباطنية والجرابة العامة  -يوه للمربلة الثالثة  25سه سمديد  -

 %32المربلة الثانية  نسبة االنجاز التراكمٌة:
 %31المربلة الثالثة 

 المشروع يمير بنما وعل  من الممسوى الميطط له وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 



دف المشروع إلت  إجترا  سومتعة لممسشتف  البشتير سسضتمن إنشتا  مبتاني وطوابتق يه مالحظات 
% متتن 66)لمبنت  اليتتدما   مبنتت  الجرابتة العامتتة والباطنيتتة(  سمتاهه المواتنتته ا 

 كلفة ساهيل الممسشف  والباقي قرض معودف.

 
 باأللف دٌنار

 أم العمد )تماطع أم البساتٌن( –مشروع إكمال طرٌك أم البساتٌن  -4

 2777 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  19 مدة التنفٌذ

 6777  2229مخصصات عام 

 1909.8  32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

81% 
19% 

 العمل ممسمر عل  ورض الواقع سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %27 التراكمٌة: نسبة االنجاز

 يمير بما الميطط وال يوجد معوقا  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

   
 

 
 

 

 باأللف دٌنار

 مشروع إكمال طرٌك مطار الملكة علٌاء الدولً / المرحلة الثانٌة -5
 55777 الكلفة الكلٌة

 

 شهراً  19 مدة التنفٌذ
 66577 2229مخصصات عام 

 16852.5 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2229نسبة االنجاز لعام 
50.2% 

9% 
 بوشر العمل مي سنفي  المربلة الثانية وبما ما يطط له سٌر العمل فً المشروع 7

 - األوامر التغٌٌرٌة 7
 %9 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع يمير بما الميطط له. تمٌٌم المشروع 7
يهتتتدف المشتتتروع إلتتت  إنشتتتا  طريتتتق بيتتتوف يتتترسبط بمشتتتروع  مالحظات 7

 المطار الجديد بإنشا  طر  يدمة وسومعة الطريق القائمة

   
 باأللف دٌنار

 الذهٌبة –الجٌزة  طرٌك مشروع -6



 0577 الكلفة الكلٌة
 شهراً  32 مدة التنفٌذ

  577 2229مخصصات عام 

 577  32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

 2229فاق من المخصص نسبة اإلن
 :6778 نسبة االنجاز لعام

177% 
5% 

 المشروع مي مربلة الدراما  وإعداد السصاميه سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %5 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع ال يمير بما الميطط له تمٌٌم المشروع 7

ان الجديتد متع طريتق يهدف المشروع إل  ربط مشتروع اإلمتك مالحظات 
 كه )وربع ممارا(63عمان الدائرف بشبكة طر  بممابة 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع ممسشف  المكرف والغدد الصما  -0
 6777 الكلفة الكلٌة 

 شهراً  16 مدة التنفٌذ
 1777  2229مخصصات عام 

 1777 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2229النجاز لعام نسبة ا
177% 
177% 
 

 الدعه البكومي المقده ال  الممسشف  سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %177 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المماهمة مي معالجة مرض  المكرف والغدد الصما  تمٌٌم المشروع

يهتتدف المشتتروع إلتت  دعتته المركتتت التتوطني للمتتكرف والغتتدد  مالحظات
لصما  إلنشا  ممسشف  مسيصتص ومتراض المتكرف والغتدد ا

 الصما  مي بره الجامعة االردنية.

 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 ومامية ( مدرمة65مشروع بنا  ) -9
 كامة المبامظا  61777 الكلفة الكلٌة
 6778-6773 مدة التنفٌذ

 65 2229مخصصات عام 
  61.6 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 



  2229ق من المخصص نسبة اإلنفا
 :2229نسبة االنجاز لعام 

82.9% 
16% 

 يمر المشروع عل  مربلسين: سٌر العمل فً المشروع
مي  6779مدارس مي عاه  17المربلة اوول  سه إمساله  -

 المناطق اوشد مقراً بما شروط بنك اإلعمار اولماني
انشا  مدرمة عبد المنعه رياض ومدرمة طار  ومدرمة  -

 صفية.
 - امر التغٌٌرٌة األو

 %17 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 يمير بما الميطط وال سوجد معوقا  تمٌٌم المشروع

يهتتدف المشتتروع إلتت  ستتومير مبتتاني المتتدارس اومامتتية بهتتدف  مالحظات
 إمسبدال المباني الممسأجرة وسيفيف نظاه الفسرسين

 
 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مستشفى األطفال -9

 37777 لٌةالكلفة الك

 

 6717-6773 مدة التنفٌذ
 6277 2009مخصصات عام 

 6167.1 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
 %83.1 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 

 %177 :2229نسبة االنجاز لعام 

 المشروع قيد السشطيبا  النهائية  سأثيث وسجهيت. سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %89 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط المعدل وال سوجد معوقا  تمٌٌم المشروع 7

( متترير باإلضتتامة 677يهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  ممسشتتف  بمتتعة ) مالحظات 
 إلنشا  مبن  طوارف  مي بره مدينة البمين الطبية

 
 

 باأللف دٌنار
 عور وسكن المتصرفمشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء نا -12

 1373 الكلفة الكلٌة

 

 شهراً  32 مدة التنفٌذ
 127 2229مخصصات عام 



 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

 
7 

 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

7% 
67% 

 بوشر العمل بسنفي  المشروع سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %67 االنجاز التراكمٌة:نسبة 

 يمير بما الميطط  تمٌٌم المشروع 7

 %.6.5% ونمبة االنشا  97بلغ  نمبة البفريا  مي المشروع  مالحظات 

 
 

 باأللف دٌنار
 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء الجامعة وسكن المتصرف -11

 077 الكلفة الكلٌة
  مدة التنفٌذ

 577 2229مخصصات عام 
 - 32/6/2229لفعلً حتى اإلنفاق ا

 - 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
  سٌر العمل فً المشروع7

 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 - نسبة االنجاز التراكمٌة:

 مسعثر  تمٌٌم المشروع 7

 6776له يسه طرا العطا  علما بان هناك ارض ممسملكه من  عاه  مالحظات 

 
 
 
 

 باأللف دٌنار
 متصرفٌة لواء سحاب وسكن المتصرف مشروع إنشاء مبنى -12

 077 الكلفة الكلٌة

 6717-6779 مدة التنفٌذ
 357 2229مخصصات عام 

 - 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

 2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

- 
 

 له يسه طرا المشروع بعد. وسه سأجيله سٌر العمل فً المشروع7
 - رٌة: األوامر التغٌٌ

 - نسبة االنجاز التراكمٌة:



 المشروع مسعثر ال يمير بما الميطط تمٌٌم المشروع 7

 - مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 إنشاء مبنى مركز الخنساء مشروع -13

 5777 الكلفة الكلٌة

 

 شهراً  15 مدة التنفٌذ 
 957 2229مخصصات عام 

 385.1 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229اإلنفاق من المخصص  نسبة
 :2229نسبة االنجاز لعام 

12.5% 
17% 

 العمل جارف مي موقع المشروع. سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %25 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

ل الفسيتا  اوبتداث الجانبتا  دون متن يهدف المشروع إلت  سربيتة وسأهيت مالحظات 
 ( وهو وول مركت سأهيلي مي المملكة .19)

   
 باأللف دٌنار

 اكادٌمٌة الدفاع المدنًإنشاء مبنى  تكملة -14

 16777 الكلفة الكلٌة
 شهر 06 مدة التنفٌذ 

 2577 2229مخصصات عام 
 3777 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

12.6% 
15% 

 سه االنسها  من المشروع والمبلغ المرصود لسأثيث وسجهيت االكاديمية سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %85 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 



 

 

 نشاء مركز الملن عبدهللا للثمافة والفنونا -15

  الكلفة الكلٌة
  مدة التنفٌذ 

 3777 2229مخصصات عام 
 7 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

7% 
% 

  سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 % نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 خط سكة حدٌد عمان الزرلاء  -16

 29777 الكلفة الكلٌة
 شهر 32 مدة التنفٌذ 

 11777 2229مخصصات عام 
 7 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

7% 
7% 

ستته سوقيتتع اسفاقيتتة بنتتا  وسشتتغيل المشتتروع متتع شتتركة االئتتسالف الكتتويسي  سٌر العمل فً المشروع:
 . 37/2/6778االمباني وله يباشر بالعمل لغاية ساري  

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %85 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع مسعثر وال يمير بما الميطط له. تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 مشروع تعزٌز االنتاجٌة  -17

 68777 الكلفة الكلٌة
 منوف / ممسمر  مدة التنفٌذ 

 6901 2229مخصصات عام 



 1083.1 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 
  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2229نسبة االنجاز لعام 

26.5% 
57% 

 ير بما النما الممسهدمة لالنفا سشير نمبة االنفا  ال  ان المشروع يم سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %57 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

يهدف ال  سبمين الظتروف المعيشتية للمتواطنين متن يتالل بنتا  وسعتيتت  مالحظات 
 ى للمشاريع الصغيرة.القدرا  والدورا  السدريبية وسقديه دراما  الجدو

 

 مشروع تطوٌر المطاع السٌاحً -18

 12777 الكلفة الكلٌة
  مدة التنفٌذ 

 1177 2229مخصصات عام 
 1669.2 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

90.9% 
% 

اليتدما  والمرامتق المتيابية وسترميه المبتاني يمثل هت ا المشتروع سطتوير  سٌر العمل فً المشروع:
االثرية وانشا  مواقف مي مجمع رغدان وانشا  مسبف وطني مي عمان ) 

 .6778مسبف االردن(. والمسوقع االنسها  من ه ا المشروع نهاية 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %85 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 سوجد معوقا . المشروع يمير بما الميطط وال تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 مشروع انشاء مستشفى االمٌر حمزة عمان الكبرى -19

 51777 الكلفة الكلٌة
 منوا 9 مدة التنفٌذ 

 1177 2229مخصصات عام 
 611.1 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

18.5% 
177% 

 المبلغ المرصود يمثل اعمال صيانة ومطالبا  مالية. شروع:سٌر العمل فً الم
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %177 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع سه سمليمه بشكل نهائي. تمٌٌم المشروع 



  مالحظات 

 

 

 مشروع استصالح االراضً  -22

 328 الكلفة الكلٌة
 منوف / ممسمر مدة التنفٌذ 

 328 2229مخصصات عام 
 669.1 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

21.9% 
% 

 يمثل ه ا المشروع عل  تيادة الرقعة التراعية ) بفظ السربة والمياه (. سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %85 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 

 مشروع صرف صحً جنوب عمان -21

 85777 الكلفة الكلٌة
 شهر 19 مدة التنفٌذ 

 11777 2229مخصصات عام 
 11818.5 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

95% 
85% 

 ييده ه ا المشروع مناطق مباا وابو علندا والقويممه وجنوا عمان. سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %65 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 مشروع صرف صحً الجٌزة والطالبٌة -22



 17577 لكلٌةالكلفة ا
 شهر 32 مدة التنفٌذ 

 992 2229مخصصات عام 
 101.6 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

18.3% 
% 

المشروع مي مرابله النهائيه والمبلغ المرصود مي قانون المواتنة العامتة  سٌر العمل فً المشروع:
 ره عن المطالبة المالية النهائية.عبا 6778لعاه 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %89 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 مشروع سد حسبان العاصمة -23

 6977 الكلفة الكلٌة
 شهر 82 مدة التنفٌذ 

 256 2229مخصصات عام 
 256 32/6/2229لً حتى اإلنفاق الفع

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

177% 
177% 

سه االنسها  من المشروع والمبلغ المرصود مي قانون المواتنة العامة لعتاه  سٌر العمل فً المشروع:
 يعسبر المطالبة المالية النهائية. 6778

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %89 كمٌة:نسبة االنجاز الترا

 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 حزمة مشارٌع وزارة التربٌة  -24

 5705 الكلفة الكلٌة
 منوف / ممسمر مدة التنفٌذ 

 5705 2229مخصصات عام 
 6350.0 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229جاز لعام نسبة االن

12.5% 
35%-85% 

 المشروع يمثل صيانة واضاما  ابنية وغرف صفية وصاال  رياضية سٌر العمل فً المشروع:
 ووبدا  صبية لميسلف مديريا  سربية العاصمة.



 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %17 نسبة االنجاز التراكمٌة:

وعة من المشاريع له يباشر المشاريع سمير بما الميطط لها وهناك مجم تمٌٌم المشروع 
 بها لغاية سارييه.

  مالحظات 

 

 حزمة مشارٌع وزارة الصحة -25

 5861.5 الكلفة الكلٌة
 منوف / ممسمر مدة التنفٌذ 

 5861.5 2229مخصصات عام 
 6201.5 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

15% 
15-87% 

المشروع يمثتل اعمتال السومتعة وانشتا  مراكتت صتبية وصتيانة وسبتديث  سٌر العمل فً المشروع:
 االبينة والسجهيتا  الطبية مي وتارة الصبة.

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %27 نسبة االنجاز التراكمٌة:

 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

 

 ث وتطوٌر دارة الشهٌد وصفً التل تحدٌ -26

 1277 الكلفة الكلٌة
 شهر 32 مدة التنفٌذ 

 107 2229مخصصات عام 
 7 32/6/2229اإلنفاق الفعلً حتى 

  2229نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2229نسبة االنجاز لعام 

7% 
% 

  االنسظار المسمالك ارض مبا ية للداره للبنا  عليها سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %7 نسبة االنجاز التراكمٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سوجد معوقا . تمٌٌم المشروع 

 .6717سه سأجيل ه ا المشروع لعاه  مالحظات 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمةنظرة سرٌعة حول اإلنجازات التنموٌة فً محافظة 

 -وفماً للمطاعات اإللتصادٌة : العاصمةجازات فً محافظة نورد فٌما ٌلً تحلٌالً موجزاً ألبرز اإلن

 

  البنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة األساسٌة:أوال: 

 :األشغال العامة واإلسكان (1
  

ما يسعلتق بتالطر   العديد من اليدما  وهمهامي المبامظة واإلمكان يومر قطاع اوشغال العامة 
السجمعتتا   متن (%88متتا نمتبسه )متية والفرعيتة الطتتر  الرئيوسيتده متن متسح وسعبيتتد وصتيانة  
الدايليتتة  يبتتين وطتتوال الطتتر الستتالي  والجتتدول  ممتتابة المبامظتتة المتتكانية المتتوتعين علتت 
 .الرئيمية والثانوية والقروية

 (1-1الجدول رلم )



 وأطوالها الداخلٌة أنواع الطرق

 طول الطرٌك ) كم ( نوع الطرٌك

 355 رئيمية

 666 ثانوية

 331 قروية

 6701 تراعية

 2982 المجموع
 .6770مديرية اوشغال العامة   -المصدر :

متن الطتر  الرئيمتية ممستاتة بشتبكة  اويترىالمبامظتا  متع  العاصمةسرسبط مبامظة و
الستتي سلبتتي كامتتة اإلبسياجتتا  وسعمتتل علتت  سعتيتتت العالقتتة بتتين المبامظتتا  اويتترى  المعبتتدة

 والعاصمة. 
 

 :والري والسدودالمٌاه  (2

ئتتراً  وبلغتت  كميتتا  الستويتتد المتتائي ب (06)بلتتغ عتتدد االبتتار علتت  ممتتسوى المبامظتتة   
وسصتل نمتبة الميتدومين بشتبكة الميتاه متي  6779لعاه  3( مليون ه169.0لمبامظة العاصمة )

 %(.80.5مبامظة العاصمة إل  )
 

 

 

 :لطاع الكهرباء (3

  إية الالتمة لسبقيق السنمية برت قطاعا  البنية السبسويعسبر قطاع الطاقة والكهربا  من  
ً  (3777)بلغ عدد مبطا  السبويل الفرعية  وسبلغ نمبة الميدومين بالسيار   مبطة سقريبا

 %.88.6الكهربائي ال  ما يقارا 
                  

 :البرٌد واالتصاالت (1

سغطي اليدمة الهاسفية جميع السجمعا  المكانية متي المبامظتة و لتك متن يتالل العديتد متن 
كمتتا وسغطتتي اليتتدما    لمقامتته اإللكسرونيتتة والمقامتته الفرعيتتة الموتعتتة علتت  منتتاطق مبامظتتةا

 .اسامك (17مركتا )(21البريدية معظه مناطق المبامظة و لك من يالل )
 

 :المواصالت العامة( النمل و5

سربط وجتا  المدينة بعضها  -بعضها ونشئ بديثا  -سوجد مي عّمان عدة طر  مريعة 
وشارع  شارع االستقاللو شارع األردنسربطها بمدن المملكة اويرى  مهناك ببعض كما 

الشهيد والبتاه الدائرف وطريق ياجوت وشارع المدينة الطبية وشارع الجامعة وووسومسراد 
وسغطي شركا  القطاع الياص بركة النقل . الطريق الصحراويالترقا  وشارع المطار  و

المبامظا  دايل المبامظه اضامة ال  شبكة طر  وشركا  نقل ياصة سغطي االنسقال من 
 االيرى ال  مبامظة العاصمة.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1


 للبامال  هي: ةكبير  مجمعا عدة ويوجد مي المدينة
 )مجمع باصا  الشمال(  طبربىرمجمع  -
 المجمع الجنىبي -

 مجمع رغدان -
 مطار الملكة عليا  الدولي -

 ثانيا: التنمية االجتماعية والموارد البشرية:
 

 :لطاع الصحة( 1
سبمتين الموشترا   ادى الت   الماضية سطوراً ملمومتاً  شهد القطاع الصبي يالل المنوا 

الصتتبية متتي المبامظتتة  بيتتث شتتمل  اليتتدما  الصتتبية سقريبتتا اغلتتا منتتاطق المبامظتتة  
الممسشتفيا  الموجتودة وسسومر ه ه اليدما  من يالل مديرية الصتبة والمراكتت الصتبية و

جتا  المبامظتة  امتة ارك الصتبية لسشتملماهه مي سغطية هت ه اليتدما  س سيالمي العاصمة و
ة الستالي  والجتدول :كمتا هتو مبتين  (2671يا  المبامظتة )متي ممسشتف بيث بلتغ عتدد االمتر 

 .مي مبامظة العاصمة يبين عدد المرامق الصبية و الكوادر الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1-6الجدول رقه )

 البيانا  االبصائية لقطاع الصبة مي مبامظة العاصمة

 قطاع الصحة
 لى عالمجموع 

 مستوى المحافظة

 56 عدد المستشفيات

 2671 عدد األسرة

 عدد المراكز الصحية 
 13 شامل 

 20 أولي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A


 31 فرعي

 111 المجموع

 21 طفولةالمومة واألعدد مراكز 

 عدد المختبرات
 25 مختبر

 11 اشعة 

 19 اسنان عيادات االسنان

 815 الصيدليات

 310 طبيب عام

 593 طبيب اختصاص

 139 طبيب اسنان 

 172 صيدلي

 1918 تمريض

 50 فني مختبر / اشعة

 .6770وتارة الصبةالسقرير المنوف    -:المصدر 

 

 :التعلٌم( لطاع 2

 

 التعلٌم األساسً والثانوي والمهنً: (أ

رمع كفا ة وسطوير ممسوى السعليه متي المبامظتة إلت   ميقطاع السربية والسعليه  سسركت مهمة
وى العاملة المؤهلتة وسبفيتت القطتاع اليتاص متي سنميتة المتوارد البشترية بمتا جانا سأمين الق
متتي ميسلتتف المواقتتع واونشتتطة  رمتتع ممتتسوى ودا  هتت ه القتتوى وتيتتادة إنساجيسهتتايتتؤدف إلتت  
  اإلقسصادية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2-2الجدول رلم )

 فً المحافظة حسب اللواء والجنسالصفٌة  والشعب المدارسعدد 

 عدد الشعب سعدد المدار اللواء



 مختلط  إناث ذكور  مختلط إناث ذكور 

 692 1583 1302 37 95 08 عمان االول 

 391 892 888 23 15 23 عمان الثانية

 612 817 952 36 36 11 عمان الثالثة

 369 1337 1610 38 56 58 عمان الرابعه

 682 137 117 06 18 16 البادية الومط 

 2792 896 1118 825 9 31 السعليه الياص

 7623 6261 6227 1221 241 321 المجموع

 .6770دائرة االبصا ا  / الكساا االبصائي  -:المصدر 
( 1023) 6770ويسضح من الجدول وعاله ون عدد المدارس مي مبامظة العاصمة بلغ مي عتاه 

لعتتاه وعتتداد الطلبتتة والمعلمتتين بمتتا المرابتتل السعليميتتة يتتالل ايبتتين والجتتدول الستتالي مدرمتتة   
 موتعين بما الجنس. 6770

 
 
 

 

 (3-2الجدول رلم )

 حسب اللواء والجنس توزٌع الطلبة و المعلمٌن ونسبة الطلبة 

 عدد الطلبة عدد المعلمٌن اللواء

طالب لكل 
 إناث ذكور إناث ذكور معلم

 61.5 59969 51298 6290 1816 عمان االول 

 18.5 38517 31013 6610 1522 عمان الثانية

 62.1 17671 33927 1216 1613 مان الثالثةع

 62.0 55785 19832 6180 1288 عمان الرابعه

 13.6 17211 17933 861 076 البادية الومط 

 15.0 08106 172067 8502 6659 السعليه الياص

 2272 283483 289781 19243 9382 المجموع

 .6770ائي دائرة االبصا ا  / الكساا االبص -:المصدر             

 

 



  :التعلٌم العالً (ب

سسمسع الجامعتا  اوردنيتة والكليتا  والمعاهتد الموجتودة متي مبامظتة العاصتمة كغيرهتا متن 
المبامظتتا  اويتترى بمنظومتتة متتن المتتوارد البشتترية  ا  جتتودة سناممتتية كفتتؤة قتتادرة علتت  

اهنتتة ستويتتد المجسمتتع بيبتترا  سعليميتتة ممتتسمرة متتدى البيتتاة  ا  صتتلة وثيقتتة بباجاستته الر
والممتتسقبلية و لتتك امتتسجابة للسنميتتة اإلقسصتتادية الممتتسدامة عتتن طريتتق إعتتداد ومتتراد مسعلمتتين 

 وقوى عمل ماهرة.
 

   :االجتماعٌةالتنمٌة  (3

هتتدف السنميتتة االجسماعيتتة التت  سنميتتة اإلنمتتان وسأهيلتته وسفعيتتل قدراستته باعسبتت اره مبتتور السنميتتة س
 ً للسنمية االجسماعيتة يسفترع  ا مديري (1) لوج ود ومبركها وهدمها ويناط به ا القطاع دوراً مهما

منها عدة مكاسا ومراكتت منسشترة متي جميت ع ورجتا  المبامظتة بيتث سقتده العديتد متن اليتدما  
الستتي سهتتدف متتن ياللتت ها التت  سبمتتين الممتتسوى االقسصتتادف واالجسمتتاعي والعمتتل علتت  وبتتدة 

 وسمامك المجسمع بشكل عاه .
 

 مديريا  للسنمية: يوجد مي مبامظة العاصمة وربعو
 مديرية السنمية االجسماعية /غرا عمان .1

 مديرية السنمية االجسماعية /شر  عمان .6

 مديرية السنمية االجسماعية /البادية الومط  .3

 مديرية السنمية االجسماعية /لوا  ناعور .1
 

 -:لمبامظة من ياللسقده يدما  الرعاية االجسماعية للمواطنين مي او
يمتسمد صتندو  المعونتة الوطنيتة ملمتفسه ومنطلقاسته متن  -ـة :صندوق المعونـة الوطنٌو  ( و

والدمتتتسور االردنتتتي الراميتتتة التتت  سبقيتتتق السنميتتتة الشتتتاملة  .التتترؤى الملكيتتتة البكيمتتتة
يقده الصندو  عتدد متن و  الممسدامة السي يبيا مي ظاللها االنمان االردني بياة كريمة

متن اليتدما  الستي متماني وغيرهتا جالسأهيل المسكررة والنقدية المعونة الاليدما  مثل 
( امرة اف ما 13681يقدمها الصندو   وقد بلغ  عدد االمر المبساجة مي المبامظة )

    %( من االمر المبساجه مي المملكة.67.6نمبسه )

يقوه الصندو  بمجموعة من النشتاطا  سشتمل السثقيتف   -الصندوق األردنً الهاشمً: ب( 
طفولتة ومشتاركة ماعلتة متع المومتة واووسقتديه يتدما  اومرى  والدورا  السدريبيتة  

 .المجسمع المبلي
 

 :التدرٌب المهنً( لطاع العمل و4

 أ( العمل: 

%( متتن إجمتتالي متتكان 11بلغتت  نمتتبة المشتتسغلين والناشتتطين إقسصتتادياً متتي المبامظتتة )
%( ومتتن اإلنتتاث 22.7المبامظتتة  بيتتث بلغتت  نمتتبة الناشتتطين إقسصتتادياً متتن التت كور )

%( من إجمالي المشسغلين مي المبامظتة  متي بتين بلتغ معتدل البطالتة للمبامظتة 15.9)



%( إنتتتاث متتتن العتتتاطلين عتتتن العمتتتل متتتي 67.3%(  كتتتور و )9.1%( متتتنهه )17.0)
المبامظتتة بمتتا إبصتتائيا  دائتترة اإلبصتتا ا  العامتتة   الكستتاا االبصتتائي المتتنوف 

6770. 
 

 ب( التدرٌب المهنً:
دوراً  العاصتمةيتالل برامجته المسنوعتة  متي مبامظتة  يؤدف قطاع الستدريا المهنتي متن

هاماً مي إعداد القوى العاملتة المدربتة  لسلبيتة ابسياجتا  متو  العمتل وسنظيمته  ويمتاهه 
قطتتاع الستتدريا المهنتتي  متتي سطتتوير المبامظتتة وسنميسهتتا اجسماعيتتا واقسصتتاديا  وسعمتتل 

ا المهنتتتي متتتي كتتتت للستتتدريامر يممتتتةالجهتتتا  المشتتترمة علتتت  هتتت ا القطتتتاع متتتن يتتتالل 
 7 المبامظة

 

 -عدد مراكز التدرٌب المهنً فً محافظة العاصمة:
 مركت السدريا المهني مباا -1
 مركت السدريا المهني ماركا  -6
 مركت السدريا المهني القويممة -3
 مركت السدريا المهني وبو نصير  -1
 لمهن المطبعية مركت السدريا المهني ل -5
 

 والشباب  الرٌاضة( لطاع الثمافة و5
الميسلفة  باإلضامة إل  دوره مي إقامة  والثقامية يماهه ه ا القطاع بسومير المرامق الرياضية

والثقاميتتتة متتتي اونديتتتة الرياضيتتت ة والثقاميتتت ة الستتتي سمتتتاهه متتتي سطتتتوير البركتتت ة الرياضيتتت ة 
 -المبامظة  بيث ون هناك العديد من مراكت الشباا مي مبامظة العاصمة منها:

 عمان. بي  شباا -1
 مركت شباا ناعور الشامل. -6

 مركت شباا ماركا. -3

 مركت شابا  ماركا. -1

 مدينة البمين للشباا. -5

 
 

  والشؤون والممدسات اإلسالمٌة: األولاف( 6
و الفتتاطمي نسيجتتة للطبيعتتة ومتتن ممتتاجد المدينتتة صتتفة الطتترات االمتتوف  يسيتت  العتتدد الكبيتتر

لمعمتارف والبضتارف الممستد متن الجغرامية السي بسم  ان سكون عمان جت  متن مبيطهتا ا
موريا ولبنان بس  مصتر وملمتطين. وسعتانق متع ن عمتان العديتد متن الكنتائس وهتي لجميتع 

 الطوائف المميبية. 
 (4-2الجدول رلم )

 على مستوى المحافظةعدد المساجد والوعاظ 

 العدد البٌــان



 1635 المماجد

 159 الواعظا  والمرشدا 

 951 الوعاظ واوئمة

 903 ويادهمؤ ن 
 .6779اووقاف   وتارة مديرية السيطيط/-المصدر :         

 

 

  العاصمة:كز تعزٌز اإلنتاجٌة )إرادة ( امر( 7

وهمتتا مركتتت اليرمتتوك  مركتتتين متتي مبامظتتة العاصتتمة لسعتيتتت االنساجيتتة بلتتغ عتتدد المراكتتت
 ويقده كل من المركتين قروض للمشاريع الصغيرة.  وادف المير ثاني مركتوال
 

 التنمٌة االلتصادٌة:ثالثا: 

 :الزراعة( 1
يعسبر قطاع التراعة من القطاعا  الرئيمية المنسجة وسبلغ الممابا  القابلة للتراعة ما يقارا 

 ( ولف دونه مقممة إل  تراعة بعلية ومروية.165.6)
 

 (1-3الجدول رلم )
 المزروعةنوع المحاصٌل حسب المساحات 

 عة )دونم (المساحات المزرو نوع المحصول

 695018 مباصيل بقلية

 92906 وشجار مثمرة

 56260 اليضروا 

 425218 المجموع
 .6779  السقرير المنوف/  اإلبصا ا  العامة -المصدر :

 
ه مي جميع 1/11/6770وبالنمبة للثروة البيوانية مقد سه إجرا  سعداد عاه للمواشي بساري  

 .وعددها الثروة البيوانية ونواعالسالي الجدول مناطق المبامظة ويبين 
 

 

 (2-3الجدول رلم  )

  الثروة الحٌوانٌة

 أبمار ماعز ضان النوع

 11197 98967 380337 العدد



 .6770  الكساا االبصائي المنوف/  اإلبصا ا  العامة -المصدر :   

 

  :السٌاحة واآلثار( 2

 
دلفيا ومي العهد العربي اإلمالمي عرم  بامه مه ربة عمون ثه امه ميالإقديما بعمان عرم  
 عمان.

  -وهه المواقع اوثرية مي مبامظة العاصمة :
  يربة ياجوت كهف الرقيه   قصر القمطل  مبيل البوريا   السل العميرف  المدرا الروماني
 .قصر المشس و  جبل القلعة  قصر عرا  االمير  مدرا االوديون

 

  :الصناعة والتعدٌنلطاع ( 3

 

برت القطاعا  السي لها دور مي الناسج القومي المبلي وله دور ماعل ويعسبر قطاع الصناعة من 
وسسركت االمسثمارا  عل  الصناعا  الهندمية   مي تيادة بجه االمسثمار مي مبامظة العاصمة

 والصناعا  الغ ائية والصناعا  الورقية وغيرها من باقي الصناعا .
 

 ية مي مبامظة العاصمة  مايلي:ومن ابرت المدن الصناع- 
  .مدينة السجمعا  الصناعية  -1
 .مدينة القمطل الصناعية   -6
 .مدينة المشس  الصناعية  -3
 .مدينة الموقر الصناعية  -1
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