
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظة العمبة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 محافظة العمبة
 
 

 لمحـة عامة:

الوحٌد المطل  المنفذ البحريتعتبر مدٌنة العمبة 
، وتشكل أهمٌة كبٌرة للسٌاحة على البحر األحمر
وهً غنٌة بالجبال األرجوانٌة وااللتصاد األردنً 

الوعرة التً ٌتغٌر لونها وشكلها مع تغٌر أولات 
لى شواطئ العمبة ٌستجم الزوار تحت النهار. وع

أشعة الشمس لبل الغطس فً المٌاه الباردة 
 .المنعشة

الثانً ابن الحسٌن جل اهتمامه لتكون العمبة ثغر األردن  الباسم،  أولى جاللة الملن عبدهللا
وأصبحت مدٌنة العمبة من أجمل مدن المملكة ال بل تضاهً فً جمالها مدن سٌاحٌة عالمٌة 

 عرٌمة. 

 

 :المناخ التضاريس و
 

تمتاز محافظة العمبة بالمناخ الحار والجاف صٌفاً، والدافئ شتاًء، وتعتبر من المناطك 
وبإرتفاع ، " ملم055–05األمطار السنوي فٌها من " هطولالصحراوٌة التً ٌتراوح معدل 

ر ملم/السنة( حٌث تتراوح درجة الحرارة فً شه 0505شدٌـد فً نسبة التبخر ٌصل إلـى )
" درجة مئوٌة مما ٌجعلها منطمة سٌاحٌة متمٌزة ٌرتادها سكان  05 -01كانون الثانً بٌن " 

وكذلن األجانب للتمتع فً شتائها المعتدل ومٌاهها الدافئة، أما  ،المملكة من جمٌع المحافظات
 .مئوٌة " درجة05–00فً فصل الصٌف تتراوح درجة الحرارة بٌن "

 
 

 المولع والمساحة:
 

على رأس الخلٌج فً ألصى الجزء الجنوبً للمملكة األردنٌة الهاشمٌة مع محافظة العمبة ت      
( كم. ولمد لعبت العمبة دوراً كبٌراً فً تارٌخ 015الذي سمً باسمها ، والذي ٌبلغ طوله )

وتبعد العمبة عن العاصمة ،  وأفرٌمٌاالمنطمة لمولعها المتوسط الذي ٌربط بٌن لارتً آسٌا 
( كم1866.86) اإلجمالٌةتبلغ مساحة المحافظة و ،( كٌلو متراً 000ة )عمان مساف

0
ما  تعادل 

 .%( تمرٌباً من المساحة اإلجمالٌة للمملكة5.8نسبته )



 



 الوالع السكاني والكثافة السكانية:
 

بـ  0555لدر عدد سكان محافظة العمبة حسب تمدٌرات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

%( من إجمالً عدد سكان المملكة، ٌتوزعون على 0.05ن ما نسبته )( نسمة ٌمثلو000555)

ً سكنٌاً، وٌشكل الحضر ما نسبته )08) ً وتشكل نسبة 00%( والرٌف )80( تجمعا %( تمرٌبا

( 08%(، وتبلغ الكثافة السكانٌة فً المحافظة حوالً )00.0%( واإلناث )00.5الذكور )

 كٌلومتر مربع على مستوى المملكة.( شخص لكل 10شخص لكل كٌلومتر مربع ممابل )

 والكثافة السكانٌة فً المحافظة على النحو التالً:  ةوٌتوزع السكان حسب التمسٌمات اإلدارٌ
 (1الجدول رلم )

 التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة العمبة

النسبة من  عدد السكان )نسمة( اللواء
المحافظة 

% 

 المساحة
 0كم

 النسبة
% 

 معدل الكثافة السكانٌة
 0فرد/كم

 إناث ذكور

 00 9.36 4.43334 8.38 00815 08155 قصبة العقبة

 5.8 32.. 226382. .293 6005 05505 القويرة

 18 111 9866986 111 102411 المجموع

 .0555المصدر : دائرة اإلحصاءات العامة،
 
  

 :التمسيمات اإلدارية
 

 : ة العمبة الوحدات اإلدارٌة التالٌةمحافظ تضم  

 ( لواء لصبة العمبة و مركزه مدٌنة العمبة 0)

 ( لضـاء وادي عربـة 0)

 ( لواء الموٌرة مركزه الموٌرة 0)

 ( لضاء الدٌسة وٌتبع للواء الموٌرة ومركزه الدٌسة 0)
 



 المناطك الحيوية :
 

 :إلليم العمبة 
 

افظة العمبة والوالعة خارج حدود المنطمة الخاصة المناطك التابعة لمح)ٌمصد باإلللٌم و -
 باستثناء المشمولة بمانون سلطة وادي األردن ( .

مصد هنا نللٌم التصادٌاً واجتماعٌاً وتتولى سلطة المنطمة الخاصة بموجب لانونها تنمٌة اإل -
 باإلللٌم لواء الموٌرة ومنطمة حوض الدٌسة .

 مٌة منطمة وادي عربة بموجب لانون السلطة.تولى سلطة وادي األردن مهمة تطوٌر وتنت -
مالحظة : إنتملت صالحٌة تطوٌر وادي عربة إلى سلطة منطمة العمبة اإللتصادٌة الخاصة 

 .0555بموجب موافمة مجلس الوزراء عام 
 

  الموانئ )شركة تطوير العمبة( :مؤسسة 
 

نظراً لمولعه  على البحر األحمر المطلة المنطمة موانئمن أهم  العمبةٌعتبر مٌناء 
الجغرافً المتمٌز، كونه الشرٌان الحٌوي، والمنفذ البحري الوحٌد الذي ٌطل به األردن على 

من الفوسفات والبوتاس  الوطنٌةر من خالله الموارد والمنتجات العالم، والذي ٌصد  موانئ 
بً فً كل ، وٌعتبر همزة الوصل الـتً تربط المشرق العربً بالمغرب العرالكٌماوٌة واألسمدة

التً تربطه  المجاورة العربٌةمع الدول  الخارجٌة التجارةلحركة  باإلضافةمن آسٌا وأفرٌمٌا، 
%( من مجموع 58ومن خالل مٌناء العمبة ٌتم تصدٌر )الجٌدة،  البرٌةبها شبكة من الطرق 

 .%( من مجموع المستوردات األردنٌة10الصادرات األردنٌة واستٌراد ما نسبته )
 
 

 لملن الحسين الدولي )شركة تطوير العمبة( :مطار ا 

 
ٌعمل المطار لٌحمك ثالث أهداف رئٌسٌة تتمثل فيً نميل السيٌاحة العالمٌية والشيحن الجيوي 
وأخٌراً نمل رجال األعمال، وكلها تساهم فيً اليدخل الميومً لي ردن حٌيث ٌعتبير المطيار دولٌياً 

لطييائرات المعروفيية فييً مجيياالت النمييل ا أنييواعميين كافيية المعيياٌٌر العالمٌيية بحٌييث اسييتمبل كافيية 
 المدنً والعسكري.

وتعتبيير شييركة تطييوٌر العمبيية هييً الماليين الرئٌسييً ألصييول وموجييودات المطييار وم سسيية 
 الموانًء.



 (0الخرٌطة رلم )
 

 خارطة محافظة العمبة حسب األلوٌة ومراكزها

 
 
 



 لمحافظة العمبةأبرز المشاريع الرأسمالية 
 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع مالرل
 المنفذة

مخصصات 
0118 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

الخدمات  إنشاء مستشفى الموٌرة. .0
 الطبٌة

تييييييييييم البييييييييييدء باسييييييييييتمبال  055 80.8 0555
المييييييراجعٌن وهييييييو ٌخييييييدم 
المنطمييييييييييييييية والميييييييييييييييرى 

 المجاورة.

إنشيييييياء مبنييييييى متصييييييرفٌة  .0
لييييييييواء المييييييييوٌرة وسييييييييكن 

 المتصرف.

وزارة 
 لٌةالداخ

فييييييً مرحليييييية التشييييييطٌبات  10 60.0 005
وميين المتولييع االنتهيياء فييً 

 .0556شهر نٌسان/

وزارة  مشروع وادي عربة. .0
 المالٌة

تييييييم تحوٌييييييل ملييييييف هييييييذا  - 08.1 0505
المشيييييييروع إليييييييى سيييييييلطة 
منطمييية العمبييية االلتصيييادٌة 

 الخاصة.

وزارة  مستشفى العمبة الجدٌد. .0
 التخطٌط

ٌيييتم تغٌٌييير مييين المتوليييع أن  6 66.8 1500.1
اسيييييم المستشيييييفى لٌصيييييب  
مستشييييييفى األمٌيييييير هاشييييييم 

 العسكري. 

تطيييييييوٌر موليييييييع الشييييييياللة  .0
 الجنوبً فً العمبة.

وزارة 
 التخطٌط

810.6 055 - - 

وزارة  طرٌك العمبة الساحلً.  .1
 التخطٌط

 المشروع منتهً.  055 66.5 000.6

صيييييٌانة الطيييييرق الرئٌسيييييٌة  .5
والنافييييييذة والجسييييييور فييييييً 

 .إللٌم الجنوب

وزارة 
 األشغال

555.0 055 65 - 

وزارة  المرى الحضرٌة.  .8
 األشغال

تيييم تخصيييٌص األرض مييين  - 50 0555
لبيييل سيييلطة منطمييية العمبييية 

 االلتصادٌة الخاصة . 

وزارة  إسكان األسر الفمٌرة. .6
 األشغال

008.8 055 055 - 

إنشييييياء مركيييييز للمعيييييولٌن/  .05
 الموٌرة.

وزارة 
التنمٌة 
 االجتماعٌة

تييييييييم االسييييييييتالم األولييييييييً  055 88 100
 للمشروع.

وزارة  إنشاء مركز ثمافً العمبة .00
 الثمافة

055 - - - 

إنشيييييييييييييييياءات مختلفيييييييييييييييية  .00
 وإضافات غرف صفٌة.

وزارة 
 التربٌة

056.0 055 10 - 



 

 

 

 ألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة العمبة مخالصة التميي

  0118في محافظة العمبة لعام  خالصة المشاريع الرأسمالية المرصودة
 

( ألييف دٌنييار 00010بمبلييغ ) 0558الرأسييمالٌة لمشييارٌع محافظيية العمبيية لعييام  تلييدرت النفمييا
( أليف دٌنييار 00800.5موزعية حسيب الفصيول لليوزارات واليدوائر الحكومٌيية حٌيث تيم إنفياق )

ن إليييى أ مسيييتوى اإلنفييياق وٌعيييزى سيييبب تيييدنً 00/00/0558%( حتيييى تيييارٌخ 06.0بنسيييبة )
وهييو مشييروع وطنييً تييم رصييد مخصصيياته فييً وزارة  مشييروع جيير مٌيياه الدٌسييًمخصصييات 

%( 10.0وهيو ٌسيتحوذ عليى مانسيبته ) 0558( أليف دٌنيار لعيام 00055المالٌة بمبلغ ممداره )
تطيوٌر وادي من مخصصات المحافظة، حٌث من المتولع أن ٌبدءا لرٌبا، باإلضافة إلى مشروع 

، حٌيث تيم تحوٌيل مليف  0558( أليف دٌنيار فيً موازنية عيام 0505الذي رصد له مبلغ ) عربة
هذا المشروع إلى سلطة منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة، وإذا ما تم استثناء هيذٌن المشيروعٌن 
ميين مخصصييات المحافظيية كونهمييا مشييارٌع علييى المسييتوى الييوطنً فييان مخصصييات محافظيية 

 %(  60.0اق الفعلٌة )( ألف دٌنار وتصب  نسبة اإلنف01100العمبة تمدر بـ)
 )بااللف دٌنار(

االنفاق حتى  0118ممدر  البٌان 
11/10/0118 

 نسبة االنفاق الفعلي %

 06.0 00800.5 00010 المشاريع الراسمالية 

 
 (1الشكل رلم )



 
 
 
 
 

ى أن لطاع وٌشٌر توزٌع المخصصات المالٌة لمحافظة العمبة حسب المطاعات الوظٌفٌة إل
%( من إجمالً مخصصات المحافظة 16.0اإلسكان ومرافك المجتمع إستأثر على ما نسبته )

وذلن من أجل تنمٌة المحافظة والمساهمة فً تخفٌض معدالت البطالة، وجاء فً  0558لعام 
%( من إجمالً مخصصات 00.8المرتبة الثانٌة لطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته )

لطاع الش ون اإللتصادٌة ولطاع الخدمات العمومٌة العامة كما هو واض  فً  المحافظة وتاله
 ( .0الشكل رلم )

 
 (0الشكل رلم )

 



التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة العقبة

االسكان ومرافق المجتمع

70%

التعليم

2%

الصحة

16%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

0%

الخدمات العمومية العامة

3%

الحماية االجتماعية

1% الدفاع

0%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

1%

حماية البيئة

0%

الشؤون االقتصادية

7%

الخدمات العمومية العامة الدفاع النظام العام وشؤون السالمة العامة الشؤون االقتصادية حماية البيئة االسكان ومرافق المجتمع الصحة الترفيه والثقافة والشؤون الدينية التعليم الحماية االجتماعية

 
 

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

 -اإلشغال العامة واإلسكان :
ن فييً لييانون الموازنيية بلييغ حجييم المخصصييات المرصييودة فييً وزارة األشييغال العاميية واإلسييكا

%( مين إجميالً المخصصيات 1.0( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته )0000.8) 0558العامة لعام 
( أليف دٌنيار أي ميا 0050.8) 00/00/0558المرصودة للمحافظية وبليغ اإلنفياق الفعليً حتيى 

 %( من المخصصات المرصودة فً الوزارة، وهً ضمن النسب المستهدفة .60.0نسبته )
 

 -والتعليم : التربية
%( ميين إجمييالً المخصصييات 0.0( ألييف دٌنييار مشييكلة مييا نسييبته )0001.5تييم رصييد مبلييغ )

( أليف دٌنيار أي ميا 0500.0) 00/00/0558المرصودة للمحافظة، وبلغ اإلنفاق الفعليً حتيى 
 %( من المخصصات المرصودة لمطاع التعلٌم فً المحافظة.80.0نسبته )



 -وزارة الصحة/ الخدمات الطبية :
بلغييت المخصصييات المرصييودة لييوزارة الصييحة والخييدمات الطبٌيية فييً المحافظيية مييا ممييداره 

%( مين إجميالً المخصصيات للمشيارٌع الرأسيمالٌة 0.0( ألف دٌنار مشكلة ما نسيبته )0001)
%( ميييين 85.0( ألييييف دٌنييييار أي مييييا نسييييبته )0500.0للمحافظيييية وتييييم إنفيييياق مييييا ممييييداره )

علميياً بييان هنييان مشييروعٌن فييً محافظيية العمبيية  00/00/0558المخصصييات الرأسييمالٌة حتييى 
إلنشيييياء مستشييييفٌات وهمييييا مستشييييفى العمبيييية الجدٌييييد ومستشييييفى لييييواء المييييوٌرة حٌييييث بلغييييت 

( ألييف دٌنييار تنفييذ ميين مخصصييات الخييدمات الطبٌيية الملكٌيية ووزارة 8500.1مخصصيياتهما )
 التخطٌط .

 
 -وزارة التنمية اإلجتماعية :

( أليف 105رة التنمٌة اإلجتماعٌة فً المحافظة ميا مميداره )بلغت المخصصات المرصودة لوزا
%( من إجمالً المخصصيات المرصيودة للمشيارٌع الرأسيمالٌة فيً 0.0دٌنار مشكلة ما نسبته )
%( مين المخصصيات المرصيودة 88.0( ألف دٌنار أي ميا نسيبته )010.6المحافظة تم إنفاق )

 ن .للوزارة وذلن لتنفٌذ مشروع مركز الموٌرة للمعولٌ

 
 -يلي تمرير مفصل عن أهم المشاريع التي تم تمييمها :وفيما 

 باأللف دينار

 مشروع إنشاء مستشفى الموٌرة -0
 8002أيار                                                               8002تشرين أول                       0555 الكلفة الكلية 

 

 شهرا 00 مدة التنفيذ

 0555  0118مخصصات عام 

 0161.0 11/10/0118اإلنفاق الفعلي حتى 
  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 
80.8% 
055% 

% من المشروع وهو مركز صحً شيامل وم هيل 055تم إنجاز ما نسبته  سير العمل في المشروع
 إلستمبال المراجعٌن خالل هذه الفترة .

 - التغييرية األوامر 

نسيييبة االنجييياز ممارنييية بالكلفييية 
 االجمالٌة:

055% 

 المشروع ٌسٌر ضمن البرنامج وال توجد أي معولات تمييم المشروع
 المشروع ٌخدم منطمة لواء الموٌرة عسكرٌٌن ومدنٌٌن . مالحظات

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء الموٌرة وسكن المتصرف -0
 0118أيار                                              0118تشرين أول                    555 الكلفة الكلية 

    

 أشهر 05 مدة التنفيذ
 005  0118مخصصات عام 

اإلنفاق الفعلي حتى 
11/10/0118   

006.8 

نسبة اإلنفاق من المخصص 
0118  

 :0118نسبة االنجاز لعام 

60.0% 
 
10% 

المشروع ٌسٌر ضمن البرنامج المخطط له ومن المتولع اإلنتهاء من المشروع  سير العمل في المشروع
 وهو اآلن فً مرحلة التشطٌبات 0556لبل الفترة المحددة فً شهر نٌسان 

 - األوامر التغييرية 
نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة 

 االجمالية:
10% 

ولات مالٌة أو فنٌة وٌسٌر ضمن البرنامج وهو ٌشتمل على سكن ال توجد أي مع تمييم المشروع
مستمل للمتصرف باإلضافة إلى غرفة منامة للموظفٌن وغرفة للحارس وخزان 

 ( متر مكعب .10ماء بسعة )

 عوضاً عن المبنى المستأجر فً اللواء المالحظات 

 
 باأللف دينار 

 مشروع تطوٌر وادي عربة -0
 0118تشرين أول  0505  الكلفة الكلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهرا 00 مدة التنفيذ
 0505  0118مخصصات عام 

اإلنفاااااااااااااااق الفعلااااااااااااااي حتااااااااااااااى 
11/10/0118 

081.0 

نسااااابة اإلنفااااااق مااااان المخصاااااص 
0118  

 :0118نسبة االنجاز لعام 

08.1% 
- 

 حول ملف المشروع لسلطة منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة. سير العمل في المشروع



 - األوامر التغييرية 
نسااااااابة االنجااااااااز ممارناااااااة بالكلفاااااااة 

 االجمالية:
- 

 المشروع متعثر تمييم المشروع

  مالحظات

 
 
 
 
 

 
 باأللف دينار

 مشروع مستشفى العمبة الجدٌد -0
 0118تشرين أول                                      0118كانون أول  06010 الكلفة الكلية 

 مدة التنفيذ

 

  شهرا 00

  0118مخصصات عام 

 11/11/0118االنفاق لغاية 

 0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 

1500.1 

1500 

66.8% 

6% 

 

 

 

 

 

تييم اعييداد الدراسييات والتصييامٌم واحٌييل العطيياء علييى شييركة الفاضييل  سير العمل في المشروع

لتعهيدات، بلغيت للهندسة والتعهيدات وشيركة عبير المتوسيط للتجيارة وا

% 05( اليف دٌنيار وبموجيب االتفالٌية تيم دفيع 06010لٌمة العطياء )

كدفعة ممدما من  كلفة العطاء على دفعتيٌن حٌيث تيم دفيع المسيط االول 

عليى ان ٌيتم دفيع المسيط الثيانً  05/1( الف دٌنار بعد 0080ولٌمته )

 والمساوي للدفعة األولى فً ولت الحك.

 جدال تو األوامر التغييرية 

نساااااابة االنجاااااااز ممارنااااااة بالكلفااااااة 

 االجمالية:

6% 

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد تمييم المشروع

% ومين المتوليع 00المشروع لرض وخزٌنة ونسبة مساهمة الحكومية  مالحظات

 أن ٌتم تغٌٌر إسم المستشفى لتصب  مستشفى األمٌر هاشم العسكري

 
 باأللف دينار

 ً فً العمبةمشروع تطوٌر مولع الشاللة الجنوب -0
 8002أيار                                               8002كانون أول                     00005 الكلفة الكلية 

 شهرا 00 مدة التنفيذ



 810.6  0118مخصصات عام 

  

اإلنفااااااااااااااق الفعلاااااااااااااي حتاااااااااااااى 
11/10/0118 

810.6 

نساااابة اإلنفاااااق ماااان المخصااااص 
0118 

 :0118عام نسبة االنجاز ل 

055% 
 

055% 

 لم ٌتم إنجاز المشروع حتى ٌتم ترحٌل كل األسر. سير العمل في المشروع
 - األوامر التغييرية 

نساااابة االنجاااااز ممارنااااة بالكلفااااة 
 االجمالية:

% وهييو المولييع البييدٌل لسييكان 055الشييمك السييكنٌة فييً الكراميية منجييزة
 المنطمة

   
 خطط لهالمشروع ٌسٌر حسب الم تمييم المشروع

ٌوجد معولات نمل المواطنٌن إلى موالع سكناهم الجدٌيدة تتمثيل فيً تحدٌيد  مالحظات
 األسر المستحمة لهذه الشمك .

 
 

 باأللف دينار

 مشروع طرٌك العمبة الساحلً -1
 0118تشرين أول  05655 الكلفة الكلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرا 66 مدة التنفيذ
 000.6  0118مخصصات عام 

 000.6 11/10/0118إلنفاق الفعلي حتى ا
  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 
66.5% 
05% 

تييم إنجيياز المشييروع وتييم تسييلٌمه، المبلييغ المرصييود ٌمثييل مطالبييات  سير العمل في المشروع
 مستحمة الدفع.

  - األوامر التغييرية 
نسااااااابة االنجااااااااز ممارناااااااة بالكلفاااااااة 

 االجمالية:
055% 

تمثييل تسييدٌد  0558تييم االنتهيياء ميين المشييروع والمخصصييات لعييام  تمييم المشروع
 مطالبات مالٌة مستحمة الدفع

  مالحظات
 

 باأللف دينار



 مشروع صٌانة الطرق الرئٌسٌة والنافذة فً إللٌم الجنوب -5
 0118تشرين أول  0005.0 الكلفة الكلية 

 سنوي مدة التنفيذ
 555.0  0118مخصصات عام 

 550.0 11/10/0118اإلنفاق الفعلي حتى 
  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 
 

055% 
65% 

 المشروع ٌتكون من ثالث مراحل : سير العمل في المشروع
 المرحلة األولى : صٌانة الطرٌك الصحراوي.

ٌسً / العمبية المرحلة الثانٌة : تحسٌن المنعطف الوالع على الطرٌك الرئ
 لرب لرٌة الصالحٌة. 

 ألف دٌنار للطرٌك الصحراوي. 051زٌادة بعض بنود العطاء وكلفتها  األوامر التغييرية 
نساااااابة االنجاااااااز ممارنااااااة بالكلفااااااة 

 االجمالية:
65% 

ٌسييٌر حسييب البرنييامج الزمنييً وٌييتم عمييل صييٌانة وتحسييٌنات للمنعطييف  تمييم المشروع
 كم .000ٌدة بوالع والطرٌك الرئٌسً وإضافات جد

 صهارٌج النفط. –ٌخدم مٌناء النفط  - مالحظات
 مٌناء الحاوٌات من خالل تحوٌلة رأس النمب. 

ٌخييدم المشييروع جمٌييع المييواطنٌن فييً منطميية الصييالحٌة والراشييدٌة و  -
 وادي عربة باإلضافة إلى الداخلٌن والخارجٌن من وإلى محافظة العمبة.

 
 باأللف دينار

 رى الحضرٌة / العمبةمشروع الم -8
 00555 الكلفة الكلية 

 شهرا 00 مدة التنفيذ
 0555مخصص محافظة العمبة  00555  0118مخصصات عام 

 505 11/10/0118اإلنفاق الفعلي حتى 
  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 
50% 
- 

 صامٌمفً مرحلة الدراسات واعداد الت سير العمل في المشروع

 - األوامر التغييرية 
نساااااابة االنجاااااااز ممارنااااااة بالكلفااااااة 

 االجمالية:
- 
 

 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له. تمييم المشروع

تيم تخصييٌص األرض ميين لبيل سييلطة منطميية العمبية اإللتصييادٌة الخاصيية  مالحظات
 والمشروع ٌسٌر دون المستوى المستهدف

 
 باأللف دينار



 كز ثمافً فً العمبةمشروع إنشاء مر -6
 05555 الكلفة الكلية 

 شهرا 05 مدة التنفيذ
 055  0118مخصصات عام 

 - 11/10/0118اإلنفاق الفعلي حتى 
  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :0118نسبة االنجاز لعام 
- 
- 

أحٌل المشروع على مكتيب للدراسيات واإلستشيارات حٌيث ٌتوليع تسيلٌم  سير العمل في المشروع
 0558دراسة جمٌع المراحيل فيً نهاٌية السينة الحالٌية وأن مخصصيات 

 .0556سٌتم تدوٌرها على موازنة 
 - األوامر التغييرية 

نساااااابة االنجاااااااز ممارنااااااة بالكلفااااااة 
 االجمالية:

- 

المشييروع ٌسييٌر بييبطء لتييأخٌر فييً إعييداد الدراسييات الالزميية وهييو دون  تمييم المشروع
 المستوى المستهدف

  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع إنشاء مركز للمعولٌن / الموٌرة -05
 0118أيار                                        0118تشرين أول  165 الكلفة الكلية 

 
 شهرا 01 مدة التنفيذ

 100  0118مخصصات عام 

اإلنفااااااااااق الفعلاااااااااي حتاااااااااى 
11/10/0118 

006.6 

نسابة اإلنفااق مان المخصااص 
0118   

 :0118نسبة االنجاز لعام 
 
 

88% 
 
65% 



 

متر مربع وٌتكون المبنى من طابمٌن وطابك تسيوٌة  0155تبلغ مساحة البناء  سير العمل في المشروع
ومبنى للحركة وغرفة للحرس باإلضافة ل عمال الخارجٌة الجدران واألسوار 

 ( متر مربع05وخزان ماء بسعة )
 - األوامر التغييرية 

ة االنجااز ممارناة بالكلفاة نسب
 االجمالية:

055% 

 تم اإلستالم األولً للمشروع تمييم المشروع

 ٌخدم أهالً المنطمة والمرى المجاورة مالحظات

 



 باأللف دينار

 مشروع إسكان األسر الفمٌرة -00
  8555 الكلفة الكلية 

لكافييييييييييييييييية 
 المحافظات 

 0118أيار                                     0118تشرين أول 

 
 شهرا 00 مدة التنفيذ

 008.8 0118مخصصات عام 
 008.8 11/10/0118اإلنفاق الفعلي حتى 

  0118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :0118نسبة االنجاز لعام 

055% 
055% 

وتم إستالمه اسيتالما  05/0/0558إسكان الدٌسً تم االنتهاء بتارٌخ  -0 سير العمل في المشروع
 أولٌاً 

 00/0/0558إسكان دبة حانوت تم إنجاز إعمال كاملة بتارٌخ  -0

 01/00/0555إسكان الصالحٌة تم إنجاز إعمال كاملة بتارٌخ  -0

 01/00/0555إسكان الشاكرٌة تم إنجاز إعمال كاملة بتارٌخ  -0

 01/6/0555تم إنجاز األعمال كاملة بتارٌخ  -0
 

 األوامر التغييرية 
 

ن حدٌد إليى ألمنٌيوم وعميل ميدات إسكان الدٌسً تم تعدٌل الشبابٌن م -0
 أرضٌة ورخام شبابٌن وربس للعمدات 

إسكان دبة حيانوت تيم تعيدٌل الشيبابٌن مين حدٌيد إليى ألمنٌيوم وعميل  -0
 مدات أرضٌة ورخام شبابٌن وربس للعمدات 

 
نسااااابة االنجااااااز ممارناااااة بالكلفااااااة 

 االجمالية:
055% 

 مراحل التسلٌم االولًتم االنتهاء من المشروع وهو حالٌا فً  تمييم المشروع

 



 )بالدينار(

 مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفٌة -00

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ

 0118مخصصات عام 
 

 11/10/0118االنفاق لغاية 
 

نسااابة اإلنفااااق مااان المخصاااص 
0118 

 :0118نسبة االنجاز لعام 

505 
 شهرٌن
056.0 

 
056.0 

 
055% 
 
60% 

 0118تشرين أول  

    

 المشروع ٌسٌر بشكل ممبول سير العمل في المشروع9

 ال توجد األوامر التغييرية: 

نسااابة االنجااااز ممارناااة بالكلفاااة 
 االجمالية:

60% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له. تمييم المشروع 9

المشييروع ٌتضييمن إضييافات غييرف صييفٌة لرٌيياض األطفييال وإلاميية شييالٌهات  مالحظات 
 للطلبة تستخدم للمخٌمات الكشفٌة



 مطالب واحتياجات محافظة العمبة 
  

 إنشاء مبنى لمحافظة العمبة وسكن المحافظ. .0
 إنشاء مبنى لمدٌرٌة األحوال المدنٌة والجوازات العامة فً محافظة العمبة. .0
 تزوٌد مكتب األحوال المدنٌة فً لواء الموٌرة بجهاز إصدار جوازات سفر. .0
 ً المنطمة السكنٌة التاسعة.( غرفة صفٌة ف00بناء مدرسة مكونه من ) .0
( غرفيية صييفٌة فييً محافظيية 05بنيياء مدرسيية لييذوي االحتٌاجييات الخاصيية مكونيية ميين ) .0

 العمبة.
 ( غرف صفٌة لمدرسة فٌنان األساسٌة الجدٌدة.8إضافة ) .1
إضافة مختبرات فٌزٌاء وكٌمٌاء وحاسوب ولاعة متعددة األغراض لمدرسية لياع النميب  .5

 الثانوٌة للبنات.
 )عٌادة لروٌة(. 0(م005حً لطر / وادي عربة بمساحة )بناء  مركز ص .8
 )عٌادة لروٌة(. 0(م005بناء مركز صحً فً منطمة حً الكرامة / العمبة بمساحة ) .6
 .0(م005بناء عٌادة فرعٌة فً منطمة ألغال / الدٌسة بمساحة ) .05
 .0(م005بناء عٌادة فرعٌة فً منطمة المزفر / العمبة بمساحة ) .00
الميدورة  -سيهل الصيوان -ووضع خلطة إسفلتٌة  لطرٌك  الدٌسةأعمال توسعة وتحسٌن  .00

 على مراحل. 
 أعمال تنفٌذ وتوسعة ألجزاء من طرٌك العمبة الخلفً وأعمال إنارة وحماٌات. .00
 وادي عربة(. -اعمل أكتاف لطرٌك  ) العمبة  .00

 .0(م005بناء مركز شباب المرٌمرة / وادي عربة بمساحة ) .00
 / وادي عربة. إنشاء مالعب لمركز شباب رحمة .01
 إنشاء مبنى لمركز زراعً الموٌرة وتجهٌزه باألثاث ورفده بالكوادر واآللٌات. .05
تفعٌل محطة الدٌسية الزراعٌية بإلامية أبنٌية واستصيالح أراضيً وحفير أبيار وتزوٌيدها   .08

 بالكادر واآللٌات ولوازم الري.

ٌطرٌية وبنياء تفعٌل مركز زراعً الرٌشية ورفيده بيالكوادر واألثياث واآللٌيات وعٌيادة ب  .06
 سكن وظٌفً. 

 إنشاء مركز زراعً فً منطمة المرٌمرة ورفده بالكوادر واآللٌات.  .05
 ترمٌم المدخل الرئٌسً وواجهة المسجد فً مدٌنة العمبة.  .00
 إلامة بوابة لمدٌنة آٌلة اإلسالمٌة. .00
 تنفٌذ مشروع ري الفٌدان. .00
 إنشاء جدران حماٌة من المابٌون فً مولع سد رحمة. .00
 لطرق الزراعٌة الم دٌة إلى عٌون  المٌاه فً المرٌمرة. فت  وتعبٌد ا .00
 .0(م155الامة مستودع مركزي لالعالف فً منطمة الراشدٌة بمساحة ) .01
 
 


