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 التوجهات الملكية السامية
" فقد أثبت األردن أنه األقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خالل اعتماد خارطة طريق 

لإلصالح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه 

 .شعبنا ووطننا العزيز

صالح الشامل بتدرج وثبات، ووفق أولوياتنا الوطنية. ونؤكد هنا التزامنا بخيار اإل

واستكماال للخطوات التي حققناها في هذا المجال، فإننا نرى أن قانوني البلديات والالمركزية 

يشكالن ركيزة أساسية لتوسيع صالحيات اإلدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة 

أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار  المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد

 " .التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية

 
 خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس األمة السابع عشر

 20شرين الثاني ت15- األردن-عمان 
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 الكبرى:عطوفة رئيس بلدية اربد  كلمة
 

منذ أن تشرفت بحمل المسؤولية كرئيس لبلدية إربد الكبرى عام 

أخذت على عاتقي وزمالئي أعضاء المجلس البلدي والكادر  2013

                                                                 الوظيفي العمل بروح الفريق الواحد بما يلبي طموحاتنا، وصوال  لمدينة 

                                              ن الراحة والطمأنينة لساكنيها، انسجاما  وتاريخ                      مزدهرة ومتقدمة، تؤم  

بلديتها العريق كأول بلدية أنشئت في المملكة األردنية الهاشمية، وبما 

يتوافق والموروث الثقافي والحضاري والتاريخي والتراثي لمدينة إربد 

 ومناطقها.

ولتحقيق تلك الرؤى واألهداف فقد بدأنا أعمالنا بتحسين الوضع 

دية، لرفد الموازنة باإليرادات وضبط النفقات، رافق ذلك المالي للبل

استثمار الكادر الوظيفي باعتباره الركيزة األساس في العمل، حتى 

استطعنا تحقيق مجموعة من اإلنجازات في دورتنا األولى تمثلت 

بالنهوض بالوضع البيئي والخدمي وفتح وصيانة وتعبيد وتأهيل الشوارع، 

، وتنفيذ مشاريع تصريف مياه األمطار، والتي بمجملها رفعت مستوى خدمات البنية وتحديث أسطول اآلليات

 مليون خالل أربع سنوات. 150التحتية التي كانت تعاني منها المدينة ومناطقها، وبحجم إنفاق خدماتي تجاوز

قيمة                                                                                    وهذا وضعنا أمام تحد   جديد بضرورة االتجاه نحو المشاريع التنموية واالستثمارية، لتعزيز

لألعوام القادمة،  استراتيجية                                                                      الموازنة، ويساهم باستمرارية العمل نحو مزيد من اإلنجاز والعطاء وفق خط ة 

أشرف عليها كادر كفؤ من ذوي الخبرة واالختصاص من كوادر البلدية بالتشاركية مع المجتمع المحلي 

األقدر ئناس برأي متلقي الخدمة، فهو                                                             ومؤسساته، تعزيزا  لمبدأ التواصل والمشاركة بصنع القرار، واالست

حتى خلصنا إلى إنجاز خطتنا، والتي أرى أنها تلبي آمال وتطلعات فئات المجتمع  بتحديد أولويات احتياجاته ،

وشرائحه كافة، وتعزز الدور التنموي للبلدية، الذي سيساهم بالنهوض بالمجتمعات المحلية من خالل المشاريع 

 الي والبيئي واالجتماعي، وتوفر فرص العمل ألبناء المجتمع المحلي.التنموية ذات األثر الم

                                                                                          وسنواصل عملنا بكل أمانة وعدالة إلخراج هذه الخطة لحي ز الوجود، وفق البرامج الزمنية المحددة، 

 ليرى المواطن أثرها اإليجابي.

 

 بني هاني سالم المهندس حسين                                                                                                  

 رئيس بلدية اربد الكبرى                                                                                                  
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 المقدمة : 

 

ميالد وقد سميت باسم اربيال عام قبل ال 2500يعود تاريخ مدينة اربد للعصر البرونزي األول حوالي 

وهي أحدى المدن العشر الديكابولس وهي كلمة رومانية تعني التربة الخصبة المشوبة بالصخور السوداء نسبة 

 لطبيعة التربة فيها .

وتشمل بلدية اربد الكبرى على العديد من اآلثار واألبنية التراثية حيث تل اربد الذي يعود للعصر 

دونم وتضم العديد من المعالم ذات القيمة التاريخية والتراثية مثل : سور  200ه حوالي البرونزي وتبلغ مساحت

اربد األثري ومتحف السرايا والجامع المملوكي وبيت عرار وبيت النابلسي و بيت جمعه وغيره من األبنية 

لعشر الديكابولس التراثية باإلضافة ألثار المدرج الروماني في بيت رأس والتي تعد هي أيضا احد المدن ا

 والبركة الرومانية وتل الحصن في منطقة الحصن والتي تعد مركز لواء بني عبيد. 

عية .كما يجعل جوها رالزامنتجاتها ولخالبة ابد بمناظرها ارتشتهر مدينة الصعيد الوطني، على و

فة ولمنطقة معروا لمملكة متميزة على مستوى اعية زرالمنبسطة منطقة وتربتها الخصبة اضيها المعتدل وأرا

 لنحل.اعسل ولقمح ن والزيتوت والحمضيااعية من رالزابمنتجاتها 

وس عروتعرف أيضا لتي تنمو في سهولها ة األقحوان اهرزلى إنة نسبة اقحوإلبد باإرتسمى و 

 بديع . ل لما تتمتع به من جمال لشماا

لعديد من الجامعات الحكومية والخاصة ي على  اتحتو، إذ      يميا دكا        تجمعا  أتمثل تعتبر اربد مدينة معرفة و

، وجامعة اربد األهلية ، وجامعة جدارا ، جامعة البلقاء  والتكنولوجيا) جامعة اليرموك ، وجامعة العلوم 

 التطبيقية (  .
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 أواًل : الموقع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية
 

 الموقع الجغرافي:

كم من  80على بعد حوالي لمملكة الشمالي من ا اإلقليمبد في ار ضمن محافظةى لكبرابد ارتقع بلدية 

وهي أقدم بلدية في بد ارلمحافظة داري الالمركز ،  وهي المملكة اكبر مدينة في اهي ثاني العاصمة عمان و

 2كم359م وتقدرمساحة بلدية اربد الكبرى الكلية بـ  1881المملكة حيث كان أول مجلس بلدي منتخب عام 

 .2كم135المنظمة بـ   والمساحة

( نسمة، وقد شهدت مدينة 934.710) 2017بلغ عدد سكان بلدية اربد الكبرى وفق إحصاءات عام  

وقد بلغ عدد المسجلين لدى  السوريين،اربد خالل السنوات األخيرة نتيجة الهجرات القسرية تواجد لالجئين 

عدد الالجئين في حدود البلدية الجئا علما بان  180,438المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 ألف الجئ. 200 يتجاوز

لى ل إلشماابد في اريمتد من ي لذي الحضرر المحواتشكل مركز ولمرتفعة ل السهوابد على ارتقع 

،                      حيث يحدها شماال  سورياري لسووالفلسطيني ايين ودلحدالخطين امن بالقرب بد ارتقع ب . ولجنوالعقبة في ا

                                وشرقا  محافظة المفرق مما يميزها  فلسطين،                        وغربا  الضفة الغربية من  وجرش،محافظتي عجلون          وجنوبا  

بموقع استراتيجي حيث تعتبر حلقة وصل بين الدول المجاورة )العراق، سوريا وفلسطين( ومركز محافظات 

حية والتعليمية الشمال )عجلون، جرش، المفرق( مما يؤهلها بان تشهد استثمارا نشطا في القطاعات السيا

 ل  .لشماابة للمملكة من جهة اتشكل بو أنهالى إضافة والصناعية والتجارية والزراعية. إ

 

 :اإلداريةالتقسيمات 

وتحسين الواقع التنظيمي واإلداري والمالي والحد من تآكل  ،بهدف تحسين واقع الخدمات في البلديات

ير الدعم الالزم للبلديات لمساعدتها على القيام بواجباتها وتوف العمراني،األراضي الزراعية على حساب التوسع 

وكان من ضمنها بلدية اربد والمجالس  2001تم دمج بلديات المملكة األردنية الهاشمية في عام  الخدمية،

 القروية المحاذية لها لتتشكل بلدية اربد الكبرى 

 ،الهاشمية ،النزهة ، الروضة ،والتي تتكون من عدد من مناطق وقرى لواء قصبة اربد )البارحة

حواره(  ،بشرى ،سال ،المغير ،علعال ،مرو ،حكما ،كفر جايز ،فوعرا، بيت رأس، ةالرابي، النصر،المنارة

 ايدون، الحصن، النعيمة، كتم(  ،ومن قرى  لواء بني عبيد)الصريح
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 التضاريس والمناخ:

      مترا   600ن، ترتفع في المتوسط حوالي                                                    تقوم المدينة فوق أراض  منبسطة ومتموجة شمال غرب األرد

، وإن كانت المناطق الغربية منها بالطبيعة السهليةفوق مستوى سطح البحر. تتميز الطبيعة الجغرافية للمدينة 

 . األحمرالمكونة من الطين  لالفاتربة مدينة اربد فهي من  أما . للطبيعة الجبليةذات طبيعة أقرب 

وتتمتع مدينة اربد بمناخ معتدل بسبب تأثرها بمناخ البحر المتوسط الذي يمتاز بالصيف المعتدل   

مدينة اربد ميزة هامة في النمو والتوسع العمراني أضفت والشتاء الدافئ وقد أعطت هذه األحوال الطبيعية 

 على المدينة مناخا صحيا مالئما للسكن مما يساعد ويحفز على االستثمار في العديد من المجاالت.

 

  :الملخص التنفيذي العام 

 م2023-2019األربعة  الكبرى لألعوامالتخطيط التنموي واالستراتيجي المحلي لمدينة اربد  إن عملية

-USAID) تمت من خالل برنامج دعم الالمركزية والحكم المحلي 2019أنجزت في أواخر العام  والتي

CITIESوبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ). 

( لكافة م 2015-2019اربد الكبرى بخطة تشغيلية مستمرة ) لبلدية ةاالستراتيجية التنمويبدأت الخطة 

تنموية منذ بداية العام  استراتيجيةالخطط التشغيلية المستمرة بأهداف  وتم ربط، ولمختلف القطاعاتاالدارات 

من خالل  االستراتيجيةتنموية لبلدية اربد الكبرى، حيث تم صياغة  استراتيجيةلرؤيا  وتم ترجمتها 2019

خاص تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع المحلي المدني والقطاع ال

والعام وغيرهم من أصحاب العالقة. كذلك تحليل وتشخيص المجاالت التنموية األربعة )البيئة والبنية التحتية، 

تنمية االقتصاد المحلي، التنمية االجتماعية، اإلدارة والحكم الرشيد( وتفرعاتها في سبيل تحديد التقاطعات 

بلدية اربد الكبرى  استراتيجيةحيث تسعى  واالستدامة. البينية لقضايا تنمية االقتصاد المحلي وتقديم الخدمات

إلى ما يجب القيام به من دراسات وخطط وإدارة للنهوض باالقتصاد المحلي والخدمات والبناء المجتمعي من 

خالل زيادة حجم االستثمارات والشراكات ما بين الهيئات المحلية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة 

دي إلى خلق فرص عمل وتحسين الدخل وإنتاج سلع جديدة وزيادة إيرادات البلدية مما يمكنها أخرى، مما يؤ

دور المجتمع من خالل استدامة المشاريع المجتمعية التي تخلق  للمواطنين وتفعيلمن تقديم خدمات أفضل 

 والمجتمعي.التوازن الواجب بين مفاهيم البناء البلدي 

طاع العام والخاص واألهلي بتشخيص وتحليل االحتياجات المحلية حيث قام أصحاب العالقة من الق

وقطاعاته في مدينة اربد بهدف تحديد نقاط القوة والفرص والموارد المتاحة ومعيقات زيادة النمو االقتصادي 

والخدمي والمجتمعي في البلدية، كذلك قاموا بتصميم مجموعة من التدخالت واألنشطة، وبتحديد الجهات 

لتنفيذ وتمويل األنشطة التي تساعد في تنمية بلدية اربد الكبرى في سبيل إحداث نمو اقتصادي وخلق  المرشحة

 البلدية.مناطق  المجتمعي فيفرص عمل جديدة وتحديث للخدمات والبنية التحتية والبناء 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84


 

10 

 

 

 

 

 

واألولويات                      ترجمة  لبعض السياسات م 2023-2019التنموية لبلدية اربد الكبرى  االستراتيجيةتأتي 

                                 رؤية األردن لترسم طريقا  للمستقبل  فيها: جاءت"، حيث جاء  2025الوطنية التي تضمنتها "رؤية األردن 

وتحدد اإلطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصادية واالجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع 

الفرص وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق ومن مبادئها األساسية تعزيز سيادة القانون وتكافؤ 

 خالل:من  ومنيع(مزدهر  )أردنحيث تمحورت حول  المؤسسات،االستدامة المالية وتقوية 
 

 ... محور المواطن .........مواطنون منتمون ومشاركون .... -

 .... محور المجتمع .........مجتمع آمن ومستقر ............... -

 محور األعمال . يكي ومنافس عالميا ......قطاع خاص دينام -

 محور الحكومة .....حكومة ذات كفاءة وفاعلية ............... -
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                                                                                             ونظرا  لصعوبة التنبؤ بالمستقبل وقراءة متغيراته العديدة فان الرؤية تسند على وضع عدد من األهداف 

 في:والتي تمثلت 

                                                         مات األساسية المقدمة إليه وصوال  إلى مجتمع متوازن تتاح فيه تحقيق رفاه المواطن وتحسين الخد -1

 المحافظات.الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين 

وتحقيق االعتماد على الذات وتعزيز اإلنتاجية  المالية،تحقيق االستقرار المالي القائم على االستدامة  -2

نه تعزيز أاألمر الذي من ش العشوائي،من جميع أشكال الدعم  وتنافسية االقتصاد األردني والخروج التدريجي

 منعة المؤسسات الوطنية وقدرتها على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائها .

 .ات المباشرة المحلية واألجنبيةتحسين نوعية بيئة األعمال داخل البلديات وجعلها جاذبة لالستثمار -3

داف تسعى الرؤية من خالل الخطط التنفيذية التابعة لها لتحقيق عدد من النتائج ولتحقيق هذه األه -4

 القطاعات.المرجوة المبينة في الشكل التالي على مستوى كافة 

 

 :بالنسبة للقطاع البلدي –وقد حددت الرؤيا عدد من المستهدفات أهمها 

 المواطنين.دالة وترتكز على فاعلة قائمة على العالعام ...........خدمات القطاع حجم وجودة 

 اإلدارة والتنسيق .............................التميز في صناعة السياسات وتطبيقها على الصعيد الحكومي 

 التنمية.بنية تحتية بمواصفات عالمية تدعم  ..البنية التحتية ..................................

 .األعمال... بيئة داعمة ومحفزة لتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .........

 لألردنيين.فرص عمل الئقة ومجزية  .التشغيل .........................................

 خدمات مالية تحافظ على ثقة المستثمرين واألسواق…… ..………استقرار االقتصاد الكلي 

 والمواطنينام البرلمان المؤسسات الحكومية مسئولة أم….....……………المساءلة  -الشفافية 

 بيئة داعمة ومحفزة لتأسيس األعمالوالمتوسطة ...........المؤسسات الصغيرة 

 مجتمع فعال مبني على المواطنة الفاعلة….......…….………المواطنة الفاعلة 
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 ةـــــالرؤي

 صالتها "تحافظ على أمستدامة جاذبة لالستثمار مرنة   مدينة معرفة عصرية اربد" 

 

 الة ــالرس

مستقلة مادياً وإدارياً تقدم خدمات بلدية متميزة للمجتمع المحلي بعدالة وشفافية " مؤسسة 

مراعية تكافؤ الفرص من خالل االستثمار األمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية الكفؤة 

 وفق أفضل الممارسات "

 

 م ــــــالقي

 العدالة -

 االلتزام واالنتماء -

 والمساءلة والمشاركةالشفافية  -

 اإلبداع واالبتكار  -

 تحقيق رضا متلقي الخدمة والعاملين -

 المسؤولية االجتماعية -
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 ثانيا: الخصائص االقتصادية واالجتماعية
 

 السكان والخصائص السكانية -1

من % 52.8ويشكلنسمه،  934710حوالي  2017يقدر عدد سكان بلدية اربد الكبرى في عام 

ن سكا إجماليمن % 9.26ويشكل  2017لعام  ة( نسم1770158إجمالي سكان محافظة اربد البالغ عددهم )

 %51.7 إلىأن نسبة الذكور تصل  ىاإلحصاءات إلالمملكة، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير 

 رى.الكبمن إجمالي عدد سكان بلدية اربد % 48.3حوالي  اإلناثونسبة 

 .2017ى توزيع السكان بحسب الفئات العمرية في بلدية اربد الكبر أهميبين  (1)جدول رقم ملحق ● 
 

في   بلدية اربد الكبرى  يبلغ  األسرةمن أبرز المؤشرات الديمغرافية، يالحظ أن متوسط عدد أفراد 

، ويالحظ تركز أكثر أسره /فرد 4.8من المعدل العام على مستوى المملكة والبالغ  أكثروهو  أسرة/فرد 4.9

من مستوى  روهي أكث 62.7%( سنة بنسبة بلغت 64-15من نصف السكان في   الفئة العمرية ما بين سن )

( مقارنة مع معدل  (66.7%الكبرى دبلدية اربالديمغرافية في    اإلعالة(.كما أن معدل 61.9% المملكة )

لكة ــــــفي حين يبلغ على مستوى المم (%66.4ظة والبالغ )ـــــــــــتوى المحافــــــــــــــعلى مس1الةـــــاإلع

الذين   األفرادهناك ضرورة لإلعداد والتخطيط لتلبية احتياجات هذا العدد الكبير من  أصبحوبذلك   (61.4%)

االيجابي، فرص عمل    هوأماكن الترفيمن حيث ) التعليم، الصحة المالعب  اإلعالةيعتبرون ضمن فئة 

 على البلدية والمحافظة  والدولة. األعباءالذي سيعمل على زيادة  األمرقبلية ( مست

 2017المؤشرات والخصائص السكانية بلدية اربد الكبرى  أهميبين  (2)ملحق جدول رقم ● 
 

 2017لعام  تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني في بلدية اربد الكبرى

من المعدالت  ( ، ويعتبر هذا المعدل2.6من معدل النمو في المملكة والمحافظة والبالغ ) أعلىوهو ( 2.8هو )

العالم الثالث،  المرتفعة نسبيا على مستوى العالم إال أنه يعتبر متوسط نسبيا على مستوى الدول العربية ودول

العمر ت ده أهمها، ارتفاع معدالويعود السبب في ارتفاع معدالت النمو السكاني في األردن إلى عوامل ع

لرضع، ا( سنة ، باإلضافة إلى انخفاض معدل وفيات األطفال  73.5) يقدر بحوالللحياة والذي  ةالمتوقع

الكثافة أن وكما   .ويمكن أن يعزى هذا االرتفاع إلى مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لكافة فئات المجتمع

ن بلغت على مستوى المحافظة في حي1187.8، في حين بلغت ²فرد /كم 113.2قد بلغت  المملكةفي  ةالسكاني

 .²رد/كمف  12797.5اربد الكبرى مستوى بلديةعلى 
دية اربد الكبرى معدالت النمو السكاني والكثافة السكانية ومعدالت العمر لسكان بل أهم( يبين 3رقم )جدول ملحق ●

2017 

 

                                                           

 

 من هم في سن العمل. إلى( 64من ) وأكثر( 15على نسبة السكان املعالين من هم في سن اقل من ) اإلعالةل يعرف معد1
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 ومستوى الدخل األسر -2

انخفاض متوسط  إلىعلى مستوى المحافظة والمملكة  2017لعام  األسرةدخل يشير مسح نفقات و

في المحافظة  األسرة إنفاقوبارتفاع متوسط  في المملكة األسرةفي المحافظة مقارنة بمتوسط دخل  األسرةدخل 

قارنة السنوي للفرد في المحافظة م واإلنفاقالمملكة وبانخفاض متوسط الدخل السنوي  إنفاقمقارنة بمتوسط 

 المملكة.السنوي في  واإلنفاقبمتوسط الدخل السنوي 

 2017في بلدية اربد الكبرى  واألفراد لألسر واإلنفاقمتوسط الدخل  أهم( يبين 4جدول رقم )ملحق ●

 خصائص المساكن ومقتنياتها -3

الشقق حيث  الدار، الفيال،نوع المساكن وتشمل نمط  الكبرى بتنوعتمتاز البيوت السكنية في بلدية اربد 

تليها الدار المبنية من االسمنت والطوب ثم تليها الفيال المبنية من الحجر  األعلىتمثل الشقق السكنية النسبة 

المعلمين، المحامين،  الحضري،التطوير  إسكان األطباء، المهندسين، إسكان اإلسكانات )مثلوكما تنتشر 

 .جئين(الاللمخيمات  باإلضافةسكانات المبادرة الملكية، إ
 

 2017بلدية اربد الكبرى  المساكن فيخصائص  أهميبين  (5رقم ) جدولملحق ●

التوازن في النمو بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في المحافظة وبالتالي انخفاض  ويالحظ عدم

وزيع الكثافة سلبا على ت رالنمو السكاني بين الريف والحضر مما يؤث واإلنفاق وعشوائيةحصة الفرد من الدخل 

 .السكانية بصورة غير متوازنة تؤثر على الموارد الطبيعية والبيئية واالستثمار
 

 واقع العمل والبطالة -4

 2017للعام أن عدد الباحثين عن العمل في محافظة اربد بلغ  إلىتشير سجالت مديرية العمل 

كثرة الخرجين على مستوى  إلىوقد يعزى ارتفاع نسبة البطالة  ,% 17.9( باحث أي ما نسبته 33402)

ة بشكل خاص والمملكة ظتغيرات االقتصادية في المحاف باإلضافة أعلى إلىالمراحل الدراسية من الثانوية 

الدراسات بان هناك نسبة من العاملين  أظهرتالعاملة الوافدة ، كما  األيديبشكل عام ومنها ارتفاع عدد 

تمت مالحظتها  في شوارع  المحافظة ممن يبيعون  الظاهرةذه سنه وه 18ـ والذين هم دون سن ال األطفال

 الخضار وفي محالت الميكانيك.

ه المشكلة تعتبر البطالة من أهم المشكالت التي تواجه واقع االقتصاد وسوق العمل، حيث تفاقمت هذ

د الداخلين الجدد زيادة عد إلىالفترة الماضية نتيجة لعوامل من أهمها التحوالت الديموغرافية التي أدت في 

 األزمةموجات الالجئين نتيجة  ىباإلضافة إلسوق العمل والناتج عن ارتفاع معدالت النمو السكاني  إلى

سوق العمل ، وضعف المواءمة بين نواتج التعليم في   مراحله  إلىالعاملة السورية  األيديالسورية ودخول 

 في   بعض المهن والتخصصات األردنيةة الوافدة للعمالة المختلفة  وبين متطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمال

 .بين الطرفين األجورالناتجة عن التفاوت الكبير في 

 2017مؤشرات سوق العمل لعام  أهم( يبين 6)جدول رقم ملحق ●
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 -هذا ويواجه قطاع العمل والتشغيل في بلدية اربد الكبرى مجموعة من المشكالت والتحديات منها:
 

 عن العمالة الوافدة. أجورهمالعمل في   تشغيل كوادر أردنية الرتفاع  أصحابدية بعض عدم ج 

 منخفضة. والتجارة وبأجور اإلنشاءاتقطاعي هلة للعمل في توفر العمالة الوافدة المؤ 

  صعوبة بإقناعهم  إيجادمكتبيه وبالتالي  أو إدارية وظائفمعظم الباحثين عن عمل يبحثون عن

 .احةالعمل المتبفرص 

 العمل بتشغيل  أصحابقيام  يحتاجها سوق العمل وبالتالي عزوف معظم الشباب عن المهن التي

 وافدة.عماله 

 عزوف الشباب عن العمل. في   بعض القطاعات الخاصة وبالتالي األجور تدني 

 الذين يعملون  األشخاصبأهمية المهن للمجتمع وانتشار الثقافة الخاطئة بخصوص  نقص الوعي

 .كانوا من الفئة المتعلمة إن وخاصةحظا  األقللمهن بأنهم في   ا

  في   المملكة. لألجور األدنىتدني الحد 
 

 الفقر والمعونة الوطنية -5
 2010مؤشرات الفقر  أهم( يبين 7)جدول رقم ملحق ●

 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية -

ي بلدية اربد الكبرى بلغ عدد المستفيدين من من مديرية التنمية االجتماعية ف اإلحصائياتبحسب 

في حين بلغت عدد المشاريع التي تم  أسرة،( 118920)حوالي   2015الوطنية لعامخدمات صندوق المعونة 

المؤشرات  أهم والجدول الملحق يبينمشروع ( 104تمويلها من قبل صندوق التنمية والتشغيل في المحافظة )

 عية والمعونة الوطنيةفيما يتعلق بالرعاية االجتما

 بعض مؤشرات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية ( يبين8)ملحق جدول رقم ● 

 التعليم والمرافق التعليمية  -6
 

 مؤشرات التربية والتعليم في بلدية اربد الكبرى أهم -

د الكبرى تشير اغلب المؤشرات الخاصة بالتربية والتعليم وجود مؤشرات جيدة على مستوى بلدية ارب

هنالك انخفاض في بعض المؤشرات وخصوصا في زيادة عدد  أن إالمقارنة بمحافظة اربد ومستوى المملكة 

( 19.8زيادة العبء على المدرسين حيث بلغت حصة المدرس حوالي ) إلى باإلضافة المستأجرةالمدارس 

والبلدية بحاجة  المملكة.ى ( طالب على مستو16طالب على مستوى المحافظة وحوالي ) (1601مقابل )طالب 

هيئة التدريس الستيعاب الزيادة السكانية ولخدمة مناطق النمو وأعضاء للمزيد من المدارس لمختلف المراحل 

 الجديدة.الحضري 

 2017المؤشرات التعليمية في بلدية اربد الكبرى  أهميبين ( 9جدول رقم )ملحق ● 
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 ربد الكبرىمؤشرات التعليم العالي في بلدية ا أهم -
 

وجود مؤسسات التعليم العالي في بلدية اربد الكبرى  إلىتشير المعلومات الخاصة بالتعليم العالي 

الملتحقين بهذه  واألجانبومحافظة اربد حيث نشأت خدمات عامة لتلبية االحتياجات المتزايدة للطلبة المحليين 

ع المتزايد في تجارة الجملة والتجزئة، مما كان له الجامعات بما في ذلك خدمات السكن والنقل ناهيك عن التنو

حيث بلغت عدد الجامعات الحكومية  الطالبية.التأثير في زيادة عدد المطاعم ومقاهي االنترنت والخدمات 

 الملحق. والخاصة وكليات المجتمع كما في الجدول

 2017ى بلدية اربد الكبر العالي فيمؤسسات التعليم  ( توزيع10)جدول رقم ملحق ● 
 

 مؤسسة الـتدريـب المهني -

 المساهمة فيجدا في التأثير االيجابي من حيث  المهني محدودما زال دور مراكز/ معاهد التدريب 

 والمؤهلة والتيبالكوادر البشرية المدربة  األردنيالتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تأمين سوق العمل 

لقطاعات الصناعية والمهنية والحرفية المختلفة. ويوجد في بلدية اربد تساهم في رفع سوية ا أنمن الممكن 

والمركز  الرابية لإلناثفي بلدية اربد الكبرى/منطقة  المركز األول المهني ويقعللتدريب  الكبرى مركزين

يقدم المجتمع المحلي و أبناءالمركز ين  للذكور ويخدمالثاني في المنطقة الشمالية الشرقية في منطقة حكما 

 للمزيد من مراكز التدريب المهنية المتخصصة. المدينة بحاجةوال تزال  الجنسين،الخدمات لكال 

 بلدية اربد الكبرى المهني في( التخصصات التدريبية في معاهد التدريب 11ملحق جدول رقم )● 
 

 والشبابية والمكتباتالمراكز الثقافية  -7

الفئة ، وهذه المملكةث يشكل الشباب أكثر من ثلثي السكان في                                      يعتبر المجتمع األردني مجتمعا فتيا ، حي

تحدث التغيير االيجابي المطلوب  أنيمكن لها  إنتاجيةوالتي تشكل جزء ضخم من المجتمع  يشكلون قوة  ةالكبير

في مجتمعنا، وبنفس الوقت فإن هذا العدد يشكل تحديا وتهديدا فيما لو لم يحسن توجيهه من خالل مؤسسات 

اتجاه  الكبيرةيتطلب بحد ذاته توفر هذه المؤسسات التي يمكن لها من توجيه هذه الطاقة  األمر، وهذا لةالدو

من خالل   أخرىلمؤسسات  باإلضافةخدمة الوطن والمجتمع وتقوم بلدية اربد الكبرى بتقديم خدماتها للشباب 

للشباب وبعض  األعلىابعة للمجلس فية منها مراكز تاالملعب البلدي ومجموعة من المالعب والمراكز الثق

على مجموعة من المنشآت  1987تشرف مديرية شباب محافظة اربد والتي تأسست في العام .ةاألندية الرياضي

 . هذه المرافق ( أهم12رقم )الشبابية المنتشرة في بلدية اربد الكبرى ويعرض الجدول 

 في بلدية اربد الكبرى  واألندية( واقع المراكز الثقافية 12جدول رقم )ملحق ● 
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 الخدمات والمرافق الصحية -8

خالل عدد من المستشفيات  الكبرى منيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في بلدية اربد 

تزال هناك العديد من المناطق بحاجة للخدمات والمرافق  الطبية. والالمخصصة لتقديم الخدمة  والمراكز

 سبب التزايد في عدد السكان الصحية المتخصصة ب

مقارنة على مستوى  مؤشرات القطاع الصحي في بلدية اربد الكبرى (15) (14)( 13)جدول رقم ملحق ● 

 المحافظة والمملكة
 

 المرأة والمشاركة االقتصادية: -9

قديم تشهد بلدية اربد الكبرى نشاطا واسعا لمنظمات المجتمع المحلي والجمعيات النسائية التي تعنى بت

صغيرة وتوفير فرص عمل. وتقديم الخدمات ومساعدة ذوي االحتياجات  إنتاجيةمشاريع  إقامةخدمات تتضمن 

الخاصة، مساعدة الفقراء والمسنين. وعمل صناديق إقراض دوارة لعدد من الجمعيات لمشاريع صغير مدرة 

المحلي، ورفع مستوى المرأة والمحاضرات وورش العمل لتوعية المجتمع  التدريبيةللدخل وعقد الدورات 

ورعاية  األسريةوتمكينها اجتماعيا وثقافيا. ومكافحة التدخين والمخدرات والتوعية في   المجال العالقات 

 األطفال.
 

 من:جانب ما سبق تعاني المرأة في   بلدية اربد الكبرى  إلى
 

  التقاليد االجتماعية.و بعض حقوقها بسبب العادات إلىتفتقد المرأة في   بلدية اربد الكبرى 

  خارج بلدية اربد الكبرى من صعوبة التنقل والمواصالتوتواجه المرأة العاملة 

 العمل.المرأة العاملة ضمن منطقة  أطفال ةمناسبة لرعايعدم توفر حضانات  ىباإلضافة إل 

  مشاريع المرأة المنزلية أمامعائق  يشكلالبلدية وتدني مستوى الدخل في. 

سنة بحسب النشاط االقتصادي في  15من  رأعمارهن أكثالتي  لإلناثلتالي التوزيع النسبي ويظهر الجدول ا

كبرى ومحافظة لعلى القطاعات بين بلدية اربد ا اإلناثهنالك تشابه في توزيع  أنمحافظة اربد والذي يبين 

 اربد.
حسب النشاط االقتصادي سنة ب 15من  رأعمارهن أكثالتي  لإلناثالتوزيع النسبي  (16)جدول رقم ملحق ● 

 .في محافظة اربد والمملكة
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 الجمعيات التعاونية والخيرية في بلدية اربد الكبرى -10

 إقامةهذه الجمعيات على تقديم خدمات تتضمن  خيرية وتقوم( جمعية 286الكبرى )يوجد في بلدية اربد 

دة ذوي االحتياجات الخاصة، مساعدة صغيرة وتوفير فرص عمل. وتقديم الخدمات ومساع إنتاجيةمشاريع 

الفقراء والمسنين. وعمل صناديق إقراض دوارة لعدد من الجمعيات لمشاريع صغير مدرة للدخل وعقد 

والمحاضرات وورش العمل لتوعية المجتمع المحلي، ورفع مستوى المرأة وتمكينها  التدريبيةالدورات 

 األطفال.ورعاية  األسريةالمجال العالقات التوعية في اجتماعيا وثقافيا. ومكافحة التدخين والمخدرات و

تعاونية، موزعة في مناطق اربد الكبرى، حيث تهدف هذه  ( جمعيات181كما يوجد في بلدية اربد الكبرى )

 المستهدفة.الفئة  إلىخدماتها  إلى تقديمالجمعيات 
 بد الكبرى( عدد الجمعيات الخيرية والتعاونية في بلدية ار17)جدول رقم ملحق ● 

 

 -التالي: منها قطاع مؤسسات المجتمع المحلي فهي على النحو  يعاني عن أبرز التحديات التي أما
 

 ألعضائها على العمل التطوعي تعتمد بشكل رئيسي 

  واألنشطة األعمالال تعتمد على خطة عمل محددة لتنفيذ. 

  قر والبطالة.تأسيس مشاريع مجدية لمعالجة الفللمنح في  األمثلعدم االستغالل 

  ألنشطتها.التجهيزات والموقع المناسب  إلىتفتقر بعض الجمعيات 

  إنتاجيةعدد محدود فقط من الجمعيات لديه مشاريع. 

 .عدم استمرارية وديمومة لمشاريع على المدى المتوسط والطويل 

 .ضعف الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية 

 .عدم وجود معارض وخطط تسويقية للمنتجات 
 

 المساكن العشوائية ومخيمات الالجئين -11

تنتشر بعض المباني العشوائية ضمن المناطق الريفية خارج التنظيم في بلدية اربد الكبرى وهي ال تتجاوز 

في منطقة  األول الفلسطينيينلالجئين  الكبرى مخيمينفي بلدية اربد  ويوجدمن المنطقة المبنية % 10نسبة 

ظل تفاقم  وفي المدينة.الشهيد عزمي المفتي( والثاني مخيم اربد ضمن وسط  يم)مخالحصن جنوب مدينة اربد 

 السوريين والمقدرخالل السنوات األخيرة عدد من   الالجئين  بلدية اربد إلى مناطقاألزمة السورية تدفق 

هؤالء  نأ إالالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون   الالجئين  إحصائياتوفق  نسمة. 180.438عددهم ب 

 أنالمتوقع مع نهاية العام الحالي  ومن مخيم.السكنية المختلفة وال يوجد لهم  األحياءالسوريين يقنطون في 

مجرد مثال واحد  تبلغ نسبة الالجئين السوريين في األردن واحدا لكل ستة أردنيين، وهذا الرقم المخيف هو

مليون سوري قد  (1.5)، وتشير التقديرات إلى أن األردنلآلثار الناجمة عن الحرب األهلية في سوريا على 

 إليها حتى اآلن.  لجئوا

ومن أهم التحديات التي تواجه المخيم ضعف خدمات البنية التحتية والنظافة والخدمات الصحية والتعليمية 

تشكل % من سكان المخيم وارتفاع نسبة البطالة والتي 31بشكل عام باإلضافة الرتفاع نسبة الفقر حيث تشكل 

 المخيم.% من سكان 14
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 : البنية التحتية والخدمات الترفيهيةثالثًا
 

 الكبرى:د ببلدية ار الطرق فيشبكة  -1

 كم.( 2063.98632طرق بطول ) الكبرى شبكةيوجد في بلدية اربد 
 الطرق في بلدية اربد الكبرى  ل( أطوا19ملحق جدول رقم )● 

 

تعبيد وصيانة دورية  إعادة إلى بحاجةالطرق  ي أنف الكبرى تكمن مشكالت الطرق في بلدية اربد أهم أما

 الكبرى.من قبل بلدية اربد 

 

 النقل والمواصالت -2
 

الكبرى يحظى قطاع النقل باهتمام وعناية خاصة الرتباطه الكبير بالنمو االقتصادي والتجارة، بلدية اربد 

 النقل.إلى وضع خطة لتنظيم قطاع  تحتاج
 .يبين عدد ونوع ملكية وسائل النقل في محافظة اربد (20)م جدول رقملحق ● 

 

تنظيم البري العلى التفاهمات مع وزارة النقل وهيئة  فيما يتعلق بمشروع النقل الحضري فانه وبناء  -

لبلدية لتعمل بدورها على تشغيل النقل العام المقترح في المدينة لشركة مملوكة  إنشاءفانه ال بد من 

 تسبعة مساراالشركة المطلوبة ودراسة  إلنشاءه البلدية من اخذ الموافقات الالزمة وهذا ما قامت ب

 ألخذوصول كتاب من معالي وزير النقل  بانتظار( حافلة والبلدية 43نقل عام جديدة تتطلب تشكيل )

 .USAIDقرار مجلس بلدي ليتم بدء البلدية بهذا المشروع الحيوي والذي يتم دعمه من مؤسسة الـ 

عدة مراحل تم انجاز  إلىالعامة وتم تقسيمه  لألشغالالمائة( فهو تابع  )شارعالطريق الدائري  أما-

 .م 2020مع نهاية عام  إنهاؤهمرحلتين فيها والباقي متوقع 

وفرة  أنكبرى في نقل السكان ولالقتصاد الوطني، حيث  أهميةفيما يتعلق بالسكك الحديدية والتي لها  -

 لألجور فانه األدنىسبة تشجع العاملين على القبول بفرص العمل ضمن الحد منا بأجورالمواصالت 

 .العاليةانه ال يزال غير منفذ وذلك لكلفته  إاليمر ضمن بلدية اربد مسار لسكة الحديد 
 

فهي وجود معارضة من بعض المشغلين  صالتواتحديات ومشكالت قطاع النقل والم أهمعن  أما 

ين والحاجة الماسة لجعل معظم المسارات السبعة المقترحة باتجاه واحد مما يتطلب لخطوط النقل العام الحالي

المصالح لضمان  أصحابوالحاجة الماسة لبذل جهود كبيرة مشتركة ما بين  واألشجار واألعمدةالجزر  إزالة

 أما تحديات الطريق الدائري فهو التحدي المالي.  .وجود ترددات منتظمة
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 الصحي  الصرف   -3

بلدية اربد لتوصيل المياه  الكبرى خدماتتقدم شركة مياه اليرموك بفرعها الموجود في بلدية اربد  

ملخص لواقع  الملحقالكبرى، وتم تغطية جميع المناطق المبنية بخدمة توصيل المياه في البلدية ويبين الجدول 

 الصحي.قطاع المياه والصرف 

بشبكة  المخدومين أما %99كة المياه ضمن حدود بلدية اربد الكبرى حوالي وتقدر نسبة السكان المخدومين بشب

 %80الصرف الصحي حوالي 
 واقع قطاع المياه والصرف الصحي في بلدية اربد  (:21جدول رقم )ملحق ● 

 (: واقع قطاع المياه والصرف الصحي في بلدية اربد 22ملحق جدول رقم )● 
 

 ياه والصرف الصحي :التحديات التي تواجه قطاع الم أهم
 

عدم وصول المياه بشكل دوري للمنازل بسبب ضعف شبكات ضخ المياه وخصوصا في فصل الصيف 1.

 مرتفعة. وبأسعارصهاريج مياه الشرب من القطاع الخاص  شراء إلىمما يضطر السكان 

سر وتلف ك إلىحفريات الصرف الصحي دون التنسيق المسبق مع البلدية مما يودي  بأعمال القيام 2.

 بعض الخطوط الناقلة لمياه الشرب.
 

 الطاقة والكهرباء -4

مزود الرئيسي والوحيد للطاقة تعتبر شركه الكهرباء الوطنية وهي شركة مساهمة عامة محدودة ال 

 . الكبرى بأكملها اربد في بلديةالكهربائية 

، تتوزع بين 2018لعام  مشترك (545811ى )عدد المشتركين في بلدية اربد الكبر إجماليوقد بلغ  

 . همنزلي، تجاري، صناعي، زراعي، حكومي وخالف

للنسبة على مستوى  وهي نسبة مساوية% 99.9نسبة السكان المتصلين بشبكة الكهرباء في اللواء  وبلغت

 المحافظة والمملكة.
 (: واقع قطاع الكهرباء في بلدية اربد الكبرى23جدول رقم )ملحق ● 

 

 -الكبرى فتشمل: التي يواجهها قطاع الطاقة والكهرباء في بلدية اربد  التحديات أهمعن  أما
 

  الصيف.الضغط العالي على المحوالت الكهربائية خالل فصل 

  الصيف.أعطال الكهرباء المتكررة خالل السنة وخاصة فصل 

 .عدم وجود مصادر بديلة للطاقة الكهربائية 

 .التكلفة العالية للمشاريع في قطاع التعدين 
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 االتصاالت والبريد وتكنولوجيا المعلومات  -5

من أهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة  األردنيعد قطاع االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات في  

لعام 17.4%ما نسبته  بإجماليوالداعمة لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي 

ور الهام فرصة عمل تراكمية، مما يدل على الد ألف82لعمل التي وفرها القطاع بـ ، وقدرت فرص ا2017

فرص  أالفتوفير في  جانب دوره إلى األردنمة باالرتقاء بالمجتمع الوظيفي في المساهالذي يلعبه القطاع في 

حت مصدر من الشركات استثمرت في   مجال صناعة وتطوير البرمجيات وأصب كبيرا   العمل، حيث أن عددا  

 رئيسي لدول المنطقة في  هذا المجال.

بعض المؤشرات الخاصة بقطاع  الملحق ، يبين الجدول2015بحسب مسح السكان والمساكن للعام  

بمؤشراتها منها على  أعلىمستوى هذا القطاع وخدماته هي  أن إلى األرقاماالتصاالت والبريد حيث تشير 

 .مستوى المحافظة والمملكة
 الكبرى.المؤشرات الخاصة بقطاع االتصاالت والبريد في بلدية اربد  (24)رقم  جدولملحق ● 

 

 

 : البعد البيئي والنفايات والتلوثرابعًا
 

 البعد البيئي والنفايات  -1

هذه الخدمات النظافة  أهمتقوم بلدية اربد الكبرى بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين ومن  

وم بجمع النفايات من األحياء السكنية والمناطق التجارية وغيرها من المناطق حيث تق البيئة،والمحافظة على 

الشمال الشرقي من البلدية  إلىداخل حدود البلدية والتخلص من هذه النفايات في مكب االكيدر والذي يقع 

 كم.25وعلى بعد حوالي 

وتبلغ  ،يوميا  طن  700كب االكيدر حوالي تبلغ كمية النفايات المتولدة في بلدية اربد الكبرى والتي يتم نقلها لم

 دينار للطن الواحد.  36.5والتخلص حواليتكلفة الجمع والنقل 

واالجتماعية  البيئية والصحية ولألهمية ومن اجل تطوير إدارة النفايات الصلبة في البلدية 

فرص عمل  ية وخلقللبلدوذلك للحصول على إيرادات ومصادر دخل جديدة لتطوير هذا القطاع واالقتصادية 

 :الخطواتقامت البلدية بالعديد من المجتمع المحلي  ألبناء

 تدريب، لهم وتوعويةوعمل ورشات تدريبية  ،تعيين عمال النفايات،جمع ونقل  أسطولتحديث  -

شراء معدات وحاويات ولوازم  النظافة،صيانة دورية لجميع آليات  إجراءعلى  اآللياتموظفي دائرة 

 للتوعية البيئية. مل برامجوع عمال

وتطوير المحطة التحويلية الواقعة في القطعة المحاذية لمبيت الشاحنات في المنطقة الجنوبية  تأهيل -

 حديثة.دونمات مجهزة بآليات وبتقنيات  10الشرقية من البلدية والبالغ مساحتها 

 مواد السائلة الناتجة عنهاالمحطات التحويلية بان يتم كبس النفايات للتخلص من العصارة وال أهميةوتكمن 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

يتم تحميلها بشاحنات بحيث تساوي حمولة  النفايات. ثم حجم ووزنوتصريفها في قنوات خاصة وبذلك يقل 

يتم توفير تكلفة  االكيدر وبذلكوالتخلص من النفايات في مكب  إرسالها( كابسات ليتم 3كل شاحنة حمولة )

يتم تقليل الرسوم المدفوعة على وزن  الكابسات. كماسائقين  أجرةوصيانة اآلليات  وأجرةالوقود والزيت 

 النفايات الواردة لمكب االكيدر.

من            طن يوميا  20بطاقة استيعابية الستقبال  دونم4محطة فرز للنفايات الصلبة بمساحة  إنشاء -

 النفايات المفرزة من المصدر مجهزة بمعدات وآالت حديثة.

طن يوميا مجهزة بمعدات وآليات حديثة وقابلة  80قدرة استيعابية سماد عضوي ب إنتاجمحطة  إنشاء -

 للتوسع المستقبلي.

طن يوميا مخدومة بخاليا شمسية مجهزة  20محطة تدوير للنفايات المفرزة بقدرة استيعابية  إنشاء -

 قبل شركة محلية متخصصة لتدوير تشغيلها منسيتم  دونم. حيث4حديثة والبالغ مساحتها  بآليات وآالت

 .توقيع اتفاقية تشغيلية بين البلدية والقطاع الخاص وتمالنفايات 

النفايات الصلبة من نقص في عدد عمال الوطن حيث يبلغ عدد العمال في بلدية اربد  إدارةويعاني قطاع 

لعمال  باإلضافةموزعين على جميع المناطق لجمع النفايات في الشوارع وتنظيف المدينة  (750)الكبرى 

 الحدائق.وتنظيف الزراعة 

 تضافر إلىفرز النفايات من المصدر وهذا يحتاج  بأهميةكما تعاني البلدية من نقص الوعي لدى المواطنين 

 الجهود مع باقي مؤسسات الدولة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع. 
 

 والغابات:المناطق الخضراء  -2

 اربد الكبرى ومناطق بلدية أحياءمستوي بلدية اربد الكبرى العديد من الحدائق ضمن  يتوفر على 

المجاورة حدائق الملك عبد هللا الثاني والتي تغطي متطلبات البلدية ومحافظة اربد والمحافظات  إلى باإلضافة

  ترفيهية.أماكن  من
 الحدائق ضمن بلدية اربد الكبرى   رقم أسماء جدولملحق  ●

هناك نقص في عدد  أن إالتنفس للعائالت وبالرغم من وجود هذه الحدائق التي تساعد على توفير م 

صيانة مستمرة  إلىالحضرية كما تحتاج هذه الحدائق  أوالمفتوحة سواء في المناطق الريفية  واألماكنالحدائق 

 أن إالالمملوكة لبلدية اربد الكبرى ومصنفة حديقة  األراضيهناك العديد من  أنالجدير بالذكر  ودورية ومن

 غير مستغلة.القطع ال تزال سليخ و

انه يوجد انتشار للتجمعات الشجرية المتوسطة  إالوجود الغابات في معظم مناطقها  إلىتفتقر بلدية اربد الكبرى 

 طبيعية.يمكن استغاللها كحديقة تراثية  شطنا والتيدائمة الخضرة في منطقة 

 .% 25الي السكنية حو األحياءوتقدر نسبة سكان المدينة المخدومين بالحدائق على مستوى 
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 المحميات والمناطق الطبيعية الحساسة-3

الغفر في الشمال  أهمها وادي الطبيعية األوديةالعديد من  –يوجد ضمن حدود بلدية اربد الكبرى  

 الجنوب وواديالغربي ووادي الشاللة في الشمال الشرقي ووادي الشومر من الشرق ووادي حسان في 

 الغربي.الحران في الجنوب 

 بيئيا .ذات انحدارات وحساسة  األوديةيث تعد المناطق المحاذية لهذه ح

 والمتكاثرة.منطقة للطيور المقيمة  إلىكما تم تصنيف منطقة سهول اربد حيث تنتشر زراعة الحبوب 

 )محميةمنطقة طيور متكاثرة  إلىوتصنيف منطقة شطنا حيث التجمعات الشجرية المتوسطة ذات الخضرة 

 الطبيعية.من المحميات  أيجد ضمن بلدية اربد الكبرى يو جزئيا( وال
 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة المصدر:●
 

 

 القطاعات االقتصادية أداء: خامسًا
 

 القطاع الزراعي والثروة الحيوانية -1
 

 قطاع الزراعة -أ
مجموع  % من3.5% من الناتج المحلي اإلجمالي ويعمل فيه 3.8يساهم القطاع الزراعي بما نسبته  

% منها إلى 92صادرات المملكة، يذهب  % من مجموع11الزراعية  وتشكل الصادراتالقوى العاملة. 

 عمختلف. وتتمتنشاط مساند  50هذا القطاع يرتبط مع ما يقدر بحوالي  ن أ إلى ةباإلضاف .العربيةاألسواق 

الخضار والفاكهة والحبوب وأشجار  وهذا يناسب الكثير من شتاء ودافئمعتدل صيفا  الكبرى بمناخبلدية اربد 

 -اربد: بعض المؤشرات في القطاع الزراعي في محافظة  إلىالتالي  ويشير الجدولأخرى كثيرة 
 

 المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة في محافظة اربد   (25)جدول رقم ملحق ● 

 رىوإنتاج الخضروات في بلدية اربد الكب اإلنتاج( مساحة ومعدل 26جدول )ملحق ● 

 المثمرة في محافظة اربد األشجار( إنتاج 27جدول )ملحق ● 

 ( إنتاج المحاصيل الحقلية في محافظة اربد 28جدول )ملحق ● 
 

 الثروة الحيوانية : -ب

 أهم الملحق والدواجن ويبين الجدول واألبقارتنتشر في بلدية اربد العديد من المزارع الماشية  

 ي محافظة اربد.الثروة الحيوانية ف إنتاجمؤشرات 
 

 المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة في محافظة اربد  (29)جدول رقم  ملحق● 

 
 
 
 



 

25 

 

 
 
 
 

 -يلي: فتتمثل فيما  التحديات والمشكالت التي يواجهها القطاع الزراعي أبرزعن  أما

  الخأشتال.وبذور ومبيدات و أسمدةالزراعي من  اإلنتاج وأدواتمستلزمات  أسعارارتفاع . 

 تكبد خسائر مالية نتيجة  إلىالتخزين والتبريد مما يضطر المزارعين  إلىالزراعي  اإلنتاجبلية ضعف قا

 التسويق.ضعف 

  الملكيات.الزراعية وتفتت  األراضيالزحف العمراني على 

  الصقيع  ألخطارقلة الدعم المالي من الحكومة للمزارعين وخصوصا في حال تعرض مزروعاتهم

 الحر.وموجات 

 المشكلة على مر السنوات،  هتفاقم هذ  فياسات الوطنية الخاصة بمشكلة شح المياه كانت سببا  غياب السي

 المياه،عدم وجود نمط زراعي قائم على زراعة محاصيل تستهلك اقل كمية من  إلى أدىمما  وأبرزها

 السياسات الوطنية هو منع البالء قبل وقوعه. هذهالهدف من وجود  إن

 اصة بإنتاج محاصيل زراعية بكميات قليلة من المياه وخاصة تكنولوجيا الزراعة غياب التكنولوجيا الخ

 المائية )الهيدروبونيك(.

 .عدم االهتمام في التوسع بمشاريع الحصاد المائي المختلفة 

  والماعز وغيرها من الثروة الحيوانية. لألبقار واألعالفالعالجات البيطرية  أسعارارتفاع 

  على مزارع الثروة الحيوانية. يةفإلشراواضعف الكوادر الفنية 

  أخرى. إلىتفاوت نمو المراعي تبعا للمواسم المطرية من سنة 

 عدم وجود شركات تسويق متخصصة. 

 نقص المياه. 

  الحيوانية.العمالة الوافدة والعاملين في القطاع الزراعي والثروة  أجورارتفاع 

  الخارجي. المنتجيراد الحمضيات والخضراوات والسبب يعود الست أسعارتدني 
 

 القطاع السياحي -2

 اآلدمية حضاراتوشهدت اربد استيطانا بشريا قبل حوالي خمسة آالف سنة قبل الميالد لكل من  

، ولقد خلفت تلك واإلسالميةوالرومانية  اإلغريقية والغساسنة والعربية الجنوبية، وميزتها الحضارات

 الرومانية مثل اربد اإلغريقيةوالتاريخية، ونشأت المدن  الحضارات في بلدية اربد المواقع األثرية

"Arabella" .وهي كلمة رومانية تعني األرض الخصبة المشوبة بالنقاط الحمراء نسبة لطبيعة التربة فيها 

، وتعتبر هذه المدن من مدن التحالف العشر )الديكابولوس(، "Dion" ، والحصن"Capitolias" راسوبيت

بأنها من  ووصفتدولتهم في شمال األردن في منطقة اربد والجوالن وسهول حوران، الغساسنة  أسسوقد 

العساكر اإلسالمية، وقد انتشرت المسيحية منذ القرنين الثاني والثالث  وبها أرزاقأجمل البالد الشامية 

 .الميالديين
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 ومن أبرز معالم المدينة واألبنية التراثية المتفرقة واآلثار فيها:

دونم ويضم العديد من األبنية والمعالم  200ر البرونزي إذ تبلغ مساحته حواليللعص تل اربد: يعود تل اربد

مسجد اربد  ،بيت الشرايري ،بيت النابلسي. ،شاعر األردن عرار مثل: بيتذات القيمة التاريخية والتراثية 

 المملوكي.، مبنى السرايا.، بيت جمعة.

 الحصن.الرومانية في  والبركة األثريوماني في بيت راس. وتل الحصن الر المدرج باإلضافة آلثار
 

 -يلي: فتضم ما  تواجه القطاع السياحي التحديات التي أهم

  األثريةنقص حجم االستثمارات السياحة مقارنة مع حجم المواقع السياحة. 

  والترميم. التأهيل السياحة إلعادةحاجة الكثير من المواقع 

 لجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة.قلة االهتمام با 

 .عدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحة 

  والتلفزيونية والنشرات  اإلذاعية، بما في ذلك البرامج األثريةللمواقع  اإلعالميانعدام الترويج

 المطبوعة والمحاضرات التثقيفية في   المدارس والقطاعات االجتماعية.
 .اربد.يبين عدد السياح لمحافظة  (30)قم جدول رملحق ● 

 
 القطاع الصناعي -3

، ولما له لألردنالناتج المحلي  إجماليمن  25 %بما نسبته  2015للعام  األردنيةساهمت الصناعة  

من ارتباطات أمامية وخلفية بالعديد من القطاعات كالنقل والتأمين والتجارة وغيرها، نجد أن القطاع الصناعي 

بشكل مباشر وغير مباشر.  اإلجمالي( من الناتج المحلي 40%حوالي ) إلىر أكبر لتصل مساهمته يلعب دو

كانت نسبة مساهمتها  الصناعات التحويلية والتي هي:رئيسية  أقسامثالثة  إلى األردنيةالصناعة  وتنقسم

 والتي ساهمت لكهرباء والماء(، وا27.6%ساهمت بما نسبته ) التي االستخراجية(، والصناعات %1.5)

 (.3.3%بحوالي )

 الصناعي في بلدية اربد الكبرى  في القطاعهناك العديد من الفرص لالستثمار والزالت 
 

 الصناعي:التحديات التي تواجه القطاع  أهم

 المتعلقة بالطاقة  اإلنتاجارتفاع كلف ●

 األموالقلة التحويل وضعف رؤوس ●

 ائية تراجع نشاط البيع بسبب ضعف القدرة الشر●

 السياسية  األوضاعسوريا والعراق بسبب  إلىخصوص  األسواق إلىضعف حركة انسياب البضائع ●

 التشريعات وفرض المزيد من الضرائب  استقرار فيعدم ●

 األجوروانخفاض نسبة العمالة المحلية بسبب تدني  األجنبيةارتفاع نسبة العمالة ●
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 قطاع التجارة والخدمات -4

القلب التجاري  إنهالقطاع التجاري من القطاعات التي يرتكز عليها في بلدية اربد الكبرى حيث يعتبر ا

 .الملحقالجدول  للمحافظة فيوضحهاالنابض 
 ( يبين النشاطات التجارية في بلدية اربد الكبرى31)جدول رقم ● 

 

 -يلي: د الكبرى فتشمل ما التحديات والمشكالت التي تواجه القطاع التجاري في بلدية ارب أبرزعن  أما

 الفقر والبطالةضعف القوة الشرائية بسبب ارتفاع نسبة * 

 الشرائية.السلع وضعف القدرة  أسعارارتفاع  إلى أدىعلى البائع مما  المستوفاةارتفاع نسبة الجمارك * 

 تكدس البضائع وضعف التسويق. إلى أدىفتح باب التسوق الخارجي عبر االنترنت مما * 

 

 لتمويل الميكروي للمشاريع الصغيرة والمتوسطةا -5
 في   بلدية اربد الكبرى التمويلية( المؤسسات والبرامج 32)جدول رقم ملحق ● 

 

 والمالي والتقني للبلدية واإلداريسادسا: البناء المؤسسي 
 الهيكل التنظيمي 1-

المحلية الفئة  اإلدارةارة حسب تصنيف وز بالبلدية ومعتمدالهيكل التنظيمي: يوجد هيكل تنظيمي خاص 

المحلية  اإلدارة وزارةهو موجود على ارض الواقع مع الهيكل المفروض من  انه عند مقارنة ما اآلن األولى

 نورد المالحظات التالية: التطبيق وهناهنالك تفاوت كبير في  أننجد 

 إمكانياتبق الهيكل التنظيمي ال ينط المحلية حيث اإلدارةال يوجد التزام بالهيكلة الواردة من وزارة * 

 وإمكاناتهاهيكلية كل بلدية بحسب مواردها وموظفيها  إلىواحتياجات العمل البلدي الكبير وبالتالي هنالك حاجة 

 ومن ثم عدد السكان الذين تخدمهم هذه البلدية.

 اإلدارةة هو موجود في هيكل وزار هنالك توافق جزئي على الدوائر الرئيسية للعمل البلدي بين ما* 

 هو موجود على ارض الواقع. المحلية وما

ولكن على ارض الواقع  أقسام أنهاعلى  اإلداريةعدد من الوحدات  إلىالمحلية يشير  اإلدارةهيكل وزارة * 

ومنها  أقسام إلىمديريات وكذلك الحال تم تحويل مديريات  إلىبعض البلديات  األقسام فيتم تحويل هذه 

 ، التسمية والترقيم، الكهرباء، الميكانيك، العالقات العامة وغيرها.واالستمالك األمالك

ومهام دوائر في دائرة واحدة مما يرهق ويقلل من كفاءة  أعماليظهر الهيكل التنظيمي وجود عدة * 

 العاملين بسبب كثرة المهام الموكلة.

ى ارض الواقع هي دوائر مختلفة وحدة وعل إنهاعلى  الدوائرعدد  إلىالمحلية يشير  اإلدارةهيكل وزارة * 

 مثال ذلك وحدة التنمية المحلية.

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 العمل ونماذج تقييم األداء وأدلةالوظيفية  األوصاف -2

من الجانب الداعمة والمكملة  أيومن المالحظ من خالل فريق العمل الفني بان البلديات ال يوجد فيها 

 -وتضم: للهيكل التنظيمي 
 

 رياإلدانظام التنظيم  -

 األوصاف الوظيفية للمسميات الوظيفية. -

 أدلة العمل موثقة ومعتمدة  -

 .       حاليا   اإلجراءعمل ولكنها قيد  وأدلةوظيفية  وأوصاف: ال يوجد حاليا نظام تنظيم  مالحظة

 معلومات الموارد البشرية -3

 الموظفين: أعداد( 33ويبين الجدول رقم )2019لعام  موظف (3686)يبلغ عدد موظفي في البلدية حوالي 
 اربد الكبرى.الموظفين في بلدية  أعداد (33)جدول رقم ملحق ●

 وقد تم تحليل الموارد البشرية في بلدية اربد الكبرى من خالل عدة معايير هي على النحو التالي:

 األجرمنهم على نظام  (%47.96ويوضح الجدول بان ما نسبته ) تقسيم الموظفين بحسب التصنيف: .1-3

 ( تقسيم الموظفين.  34الجدول رقم )    نظافة ويبينطوع فيما يتوزع الباقي بين مصنف ومياومة وعامل المق

 ( تقسيم الموظفين بحسب التصنيف34الجدول رقم )ملحق ●

( منهم دون %74.07ويوضح الجدول بان حوالي ) تقسيم الموظفين بحسب المستوى التعليمي: 2-3

منهم درجة البكالوريوس ويبين الجدول %( 10.60) ما دون في حين يمتلكبمراحل الثانوية ف أيالتوجيهي 

 ( التقسيم بحسب المؤهل العلمي.35رقم )

 ( تقسيم الموظفين بحسب المستوى التعليمي35الجدول رقم )ملحق ●

األردنية هم من الجنسية  %(94.07ويوضح الجدول بان حوالي  )تقسيم الموظفين بحسب الجنسية : 3-3

 ( التقسيم بحسب الجنسية.36لجدول رقم )ويبين ا

 ( تقسيم الموظفين بحسب الجنسية 36الجدول رقم )ملحق ●

من الموظفين  األكبر( بان النسبة 38رقم ) ويوضح الجدول الخبرة:تقسيم الموظفين بحسب سنوات  4-3

 أنيعني  ( مماسنة5-0)تليها فئة الموظفين ذوي الخبرات من  (سنة15-6)الفئةتمتلك خبرات طويلة ضمن 

الجيد لخطة تدريب سنوية مبنية على تقييم  اإلعدادهؤالء الموظفين من خالل  كفاءة وتدريبهنالك حاجة لرفع 

 وتحديد االحتياجات التدريبية.

 ( تقسيم الموظفين بحسب سنوات الخبرة 37الجدول رقم )ملحق ●
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 المستوى التكنولوجي والربط بين الدوائر -4

 باألجهزةر األملتطوير المستوى التكنولوجي في البلدية سواء تعلق  هناك مبادرة أنظ ومن المالح

تروني وتقديم الخدمات االلكترونية للمواطنين ويظهر كات الخاصة بالربط االليحتى البرمج أووالمعدات 

 .كبرىبعض المؤشرات حول تكنولوجيا المعلومات والربط االلكتروني في بلدية اربد ال (38)الجدول 

% من وثائق ومعامالت البلدية وتطبيق نظام 70حوالي  بأرشفةير قيام البلدية ومبادرات التط أهمومن 

 األراضيالنافذة الواحدة في مبنى بلدية اربد الكبرى الرئيسي وفي منطقة الحصن وذلك بالربط مع دائرة 

امالتهم والعمل جاري لتطبيق نظام وغرفة الصناعة وغرفة التجارة للتسهيل على المواطنين الحصول على مع

جاري لحوسبة  والشفافية والعملوذلك لتوفير الجهد والوقت وتحقيقا للعدالة  work flowتتبع سير المعامالت 

 gizالعمل البلدي على نظام 
 .( مستوى التكنولوجيا والربط االلكتروني في بلدية اربد الكبرى38الجدول رقم )ملحق ●
 

 لدي ومهامهالجان المجلس الب -5

يوجد في البلديات عدد من اللجان التي تنفذ مجموعة من المهام وبعضها منصوص عليها في القانون 

من صالحيات رئيس البلدية، ويوضح الجدول التالي بعض هذه اللجان وتواجدها في بلدية اربد  األخروالبعض 

 الكبرى
 بد الكبرى( وجود وفعالية اللجان في بلدية ار39ملحق الجدول رقم )●

 

 : التخطيط االستراتيجي والحضري في البلديةسابعًا
 وخطة التنمية المحلية:  االستراتيجيةالخطة  -1

بحسب المعلومات المتوافرة في البلدية فان وضع التخطيط االستراتيجي والتنموي في بلدية اربد الكبرى 

 -التالي: يلخصه الجدول 
 لتخطيط االستراتيجي والتنموي في البلدية ( مستوى فعالية ا40الجدول رقم )ملحق ●
 

 المخطط الشمولي:  -2

لغاية  األعلىولم يتم اعتماده من قبل مجلس التنظيم  2010مخطط شمولي لبلدية اربد في عام  إعدادتم 

 بها.للعمل  األعلىوال بد من العمل على تحديث الخطة وتطويرها ومن ثم اعتمادها من مجلس التنظيم  اآلن
 

 مخطط التنظيمي: ال -3

يوجد عدد من اللوحات التنظيمية على نسخ ورقية ناظمة لجميع األعمال في البلدية كما يوجد مخططات 

 .األعمالمحوسبة لبعض 
 

 وتقسيماتها:  األراضياستعماالت  -4

( للسكن و % 89.11)الكلية لبلدية اربد الكبرى ضمن االستخدام السكني والتجاري وبمعدل  تقع المساحة

 : األراضي استخداماتلتجاري ويوضح الجدول التالي ل( % 4.6)
 اربد الكبرى في بلدية( استعماالت األراضي 41ملحق الجدول رقم )●
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 : الوضع المالي للبلدية وفرص االستثمارثامنًا
 

 المالية وموازنة البلدية الموارد -1

والغرامات الذاتية من الرسوم والضرائب  اداتاإليرهناك افتقار للمصادر المالية واعتماد عالي على 

السياسة االستثمارية والبناء على الموجودات ومشاريع  إلىاالفتقار  إلىمنع المكاره وهذا يشير  وإيرادات

الشراكة مع القطاع الخاص ولذلك هناك توجه من بلدية اربد الكبرى نحو المشاريع التنموية االستثمارية 

لزيادة  رأسماليةمشاريع كبرى تنموية  إلنشاءات مع القطاع الخاص والعمل جاري والمستدامة ولعمل شراك

 مسلخ لحوم ومسلخ دواجن  وإنشاءللخضار والفواكه  إقليميسوق مركزي  إنشاء مثل:البلدية  إيرادات

 للحصول على مستحقاتها من المواطنين بشكل دوري وفق خطة ثابتة   البلديةكما تسعى  
-2015 بلدية اربد الكبرى من الضرائب والرسوم ورخص المهن إيرادات( مصادر 42)جدول رقم  ملحق●

2018  

يوضح  الملحقلكن الجدول  والعالوات:من مجموع النفقات الفعلي يذهب للرواتب  (%47)حوالي * 

 وذلك بسبب التقاعد وكذلك التعيينات الجديدة في البلديات. ألخرتذبذب هذه النسبة من عام 
 يبين:والذي 2017-2015 لألعوامالنفقات  إجمالي إلى( نسبة الرواتب 43ل رقم )جدوملحق ●

  ويعكس هذه الحقيقية التفاوت بين المقدر من  الفعلية اإليراداتوانخفاض  اإليراداتحاجات ازدياد

لتغطية النفقات ولكن  اإليراداتمزيد من  إلىهنالك حاجة  أنوالمتحقق فعليا مما يعني  اإليرادات

 على الواقع ال تتحقق. إليراداتاهذه 

 على االستراتيجيات        بناء   وليس مخصصات الميزانية أعطيت بناء على قاعدة النفقات السابقة

 االستثمارية. 

  طويل(.  متوسط، )قصير،على أي أفق زمني يوجد افتقار للتخطيط االستثماري 

 ماتوالخدللبنى التحتية  يوجد افتقار في االستراتيجيات االستثمارية . 
 2017-2015( ميزانية البلدية للسنوات 44رقم ) ملحق جدول●

 

 التحديات: أهم

من النفايات وهذا يؤرق  والتخلصرسوم النفايات المستحقة من المواطنين ال تغطي تكاليف جمع ونقل 1. 

 للمواطنين. الخدمات األخرى أداءكاهل البلدية ويعيق قدرتها على 

 البلدية.من موازنة % 12بلدية اربد الكبرى تشكل  مباني و شوارع إنارةكلفة 2. 

والقوانين التي تحد من قدرة البلدية للحصول على مستحقاتها من الضرائب والرسوم  األنظمةهناك بعض 3.

 إيراداتتراجع  إلى أدىمما ل على التراخيص الالزمة والتهرب بسبب عزوف المواطنين عن الحصو

 البلدية.
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 ية اربدمديونية بلد-2

( مليون دينار 19.5تم تغطية كامل مديونية بلدية اربد الكبرى لبنك تنمية المدن والقرى والبالغة ) -

البنك بهذا  إدارةباستثناء الحساب الجاري مدين كونه يوجد قرار مجلس  2019في منتصف عام 

 .الحساب

االستثمارية مثل سوق  األعمال من بنك تنمية المدن والقرى لغايات االقتراضالمديونية الحالية تم -

لتوسعة مجمع اربد المركزي  أراضيلحوم ومسلخ دواجن وشراء قطع  ومسلخ إقليميخضار وفواكه 

 .التل أعلىمنطقة  لالستثمار فيوشراء قطعة ارض 
 لصالح بنك تنمية المدن والقرى 2017 - 2015( مديونية البلدية للسنوات 45جدول رقم )ملحق ●

 

  :البلدية استثمارات  -3

( دينار موزعة على 1,425000)بلغت قيمة استثمارات بلدية اربد الكبرى حوالي   المشاريع القائمة: 1-3

 -التالي: عدد من المشاريع وكما هو مبين في الجدول 

 في بلدية اربد الكبرى. المشاريع القائمة( قائمة 46جدول رقم )ملحق ●

( دينار موزعة 4,420000ستثمارات بلدية اربد الكبرى حوالي )بلغت قيمة ا اإلنشاء:المشاريع تحت  2-3

 -التالي: وكما هو مبين في الجدول  اإلنشاء المشاريع تحتعلى عدد من 

 وبداية التشغيل في بلدية اربد الكبرى اإلنشاء المشاريع تحت( قائمة 47جدول رقم )ملحق ●

ضح الجدول التالي قائمة المشاريع التي تحتاجها يو الكبرى:قائمة المشاريع التي تحتاجها بلدية اربد 3-3

 .بلدية اربد الكبرى والواردة في الخطط المختلفة ودليل تحديد االحتياجات

 .تحتاجها بلدية اربد الكبرى المشاريع التي( قائمة 48جدول رقم )ملحق ●
 

 القابلة لالستثمار المملوكة للبلدية األراضي -4

المملوكة لبلدية اربد الكبرى والقابلة لالستثمار والتي سيتم عرضها على  األراضيهنالك العديد من قطع 

 األراضيعمل دراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ مجموعة من المشاريع على هذه  إلى باإلضافةالمستثمرين 

المملوكة لبلدية اربد الكبرى والصالحة لالستثمار  األراضيبالشراكة مع القطاع الخاص حيث تبلغ مساحة 

 ²م 1,410,000اليحو
 

 قائمة المستثمرين الحاليين والمتوقعين للعمل مع بلدية اربد الكبرى-5

 إلى باإلضافةالذين يملكون عقود استثمار  اربد الكبرىهنالك مجموعة من المستثمرين الحاليين مع بلدية 

شاركة في ورشات العمل المهتمين للعمل مع البلدية والذين سيتم دعوتهم للم اآلخرينمجموعة من المستثمرين 

تحديد مجموعة من االجتماعات مع  إلى باإلضافةوخطة التنمية المحلية  االستراتيجيةالخطة  بإعدادالخاصة 

 المستثمرين لمناقشة نوعية المشاريع التي تجذب اهتمامهم مع بلدية اربد الكبرى.
 مع بلدية اربد الكبرىالمستثمرين الحاليين والمحتملين  أسماءقائمة  (49)رقم  جدولملحق ●
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 التحليل الرباعي: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولوية عدد 5 4 3 2 1 نقاط القوة
 146 36 16 9 9 1 1 بلدية اربد هي القلب التجاري ومركز المحافظة

وجود أراضي مملوكة للبلدية لحاجات البلدية والخدمية 
 واالستثمارية

1 
 

2 7 16 9 35 135 

 130 41 6 8 18 5 4 وجود أسطول حديث لخدمة أعمال البلدية

 125 34 10 14 3 3 4 وجود بئر ارتوازي مملوك لبلدية اربد

وجود مركز تدريب وتطوير ورفع كفاءات تدريبية للموظفين 
 والمجتمع المحلي

2 4 13 12 5 36 122 

 120 36 4 12 14 4 2 وجود كوادر فنية مؤهلة

 119 36 6 8 14 7 1 وجود خطة للتوسع التنظيمي والحضري للبلدية

 118 38 5 7 16 7 3 بنية تحتية وخدميةوجود 

وجود خطة إستراتيجية قيد التنفيذ إلدارة النفايات الصلبة في 
 البلدية

3 8 9 9 7 36 117 

 115 35 6 10 10 6 3 وجود نظام مالي وأداري

العاملة المؤهلة مما وفر بيئة جذب لالستثمار  األيديوجود 
 الخارجي

3 9 10 10 4 36 111 

ذات مسؤولية محددة للنقل واالستثمار  أنشاء شركة
 –النفايات  –وتنظيمها وتطويرها تشمل النقل الحضري 

 السكان –الطاقة 

6 7 8 9 6 36 110 

 –بيئة  –نقل  -مرور \تطوير وسط المدينة بكل النواحي 
 سياحة

8 4 13 7 5 37 108 

 106 36 2 10 13 6 5 وجود هيكل تنظيمي لبلدية اربد ومخطط شمولي للبلدية

 104 34 3 6 16 8 1 وجود نظام الحوسبة واألرشفة لجميع مناطق في اربد

 102 35 4 5 14 8 4 وجود عالقات مترابطة مع المؤسسات الشريكة واألخرى

 101 35 3 9 11 5 7 وجود خطة للنقل الحضري

وجود التنوع في االستثمار ) شراكة القطاع الخاص + 
 مشاريع رأسمالية

5 8 15 7 1 36 99 

 99 35 3 6 11 12 3 وجود عالقات فعالة وشراكة مع المجتمع المحلي

 96 29 4 9 10 4 2 وجود هيكل وظيفي للبلدية

وجود خطة شاملة الستغالل المصادر الطبيعية للطاقة وكفاءة 
 الطاقة

6 12 10 6 2 36 94 

وجود عدالة النوع االجتماعي نوعا ما والعمل الجاد على 
 تكافؤ الفرص

8 8 15 5 0 36 89 

        مع مديريات البلدية المختلفة  GISربط 
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 األولوية عدد 5 4 3 2 1 الضعفنقاط 

عدم تطبيق تعليمات تقييم األداء الوظيفي 
 للموظفين

3 3 4 11 16 37 145 

عدم وجود تشريع واضح وشامل يشجع على 
 اراالستثم

2 3 3 12 14 34 135 

خطط لتطوير األداء  أوعدم وجود دراسات 
 المؤسسي

2 5 10 4 15 36 133 

 133 34 14 7 9 4 0 عدم وجود نظام شامل ومتكامل إلدارة المعرفة

 132 36 15 6 8 2 5 ضعف موازنة البلدية

 131 36 12 8 10 3 3 المعامالت إجراءعدم وجود دليل 

 128 36 11 10 7 4 4 ضعف تحصيل األموال

 124 37 9 8 10 7 3 عدم تسويق البلدية إعالميا

 123 37 11 5 11 5 5 ما بين دوائر البلدية أتمتهعدم وجود 

 75 24 5 5 8 3 3 مديريات البلدية المختلفةمع  GIS ربط 

 0 0 0 0 0 0 0 وجود مركزية في أداء الخدمات للمواطنين

في مجال ضعف التنسيق مع دائرة األراضي 
 تحديث الخرائط

0 0 0 0 0 0 0 

ضعف التنسيق مع المؤسسات )األراضي 
 والكهرباء والمياه(

 وجود حاضنات أعمال في مدينة اربدعدم 

0 0 0 0 0 0 0 

ضعف فاعلية التنسيق وأدوات التواصل ما بين 
مما سبب وقوع مخالفات عدة  المواطن والبلدية

 من المواطن

0 0 0 0 0 0 0 
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 األولوية عدد 5 4 3 2 1 الفرص

 150 36 17 12 5 0 2 طبيعة المنطقة الجغرافية

 145 35 18 7 8 1 1 مجتمع فتي

 139 37 12 10 10 4 1 وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدني

 135 36 11 11 9 4 1 ارتفاع نسبة التعليم بتوجيهه مهنيا  

 الميزة النسبية لبلدية اربد من سهول خضراء
 والقرب من المناطق الصناعية التنموية

1 2 6 8 16 33 135 

التنوع السياحي في المحافظة وتوفر المناطق 
 السياحية واألثرية

2 6 5 10 13 36 134 

 اللجوء السوري )المنح( بتوفير دعم من مؤسسات
 خارجية ومستثمرين

3 4 8 8 13 36 132 

 131 36 15 5 8 4 4 توفر المنح الخارجية والجهات المانحة

 128 35 11 10 7 5 2 مجتمع اربد هو مجتمع فني ذو معرفة

طبيعة المناخ من خالل استغالل الشمس الرياح 
 الطاقة البديلة()

2 5 10 7 11 35 125 

 123 36 10 9 7 6 4 األكيدر

وجود مركزين للتدريب المهني  احدهما للذكور 
 واآلخر لإلناث بحاجة للتطوير والتوسع

4 1 16 6 9 36 123 

 122 36 10 5 13 5 3 توفر المدن الشبابية والمدن الصناعية

 122 36 8 9 10 7 2 وجود جمعيات فاعلة )خيرية, ثقافية, تعاونية(

بناء زيادة عدد الهيئات المهتمة بالعمل التطوعي و
 الشباب مجتمعيا  

0 10 9 10 7 36 122 

مشاريع دعم المرأة )مشاريع مدعومة خارجيا 
 اخليا(ود

4 5 12 4 11 36 121 

 111 36 6 6 13 7 4 توفر مزارع الثروة الحيوانية

وجود مركز بيئي مختص بإنتاج السماد العضوي 
 لدعم قطاع الزراعة

4 7 12 8 5 36 111 

التشاركية مع البلديات األخرى ومؤسسات 
 المجتمع المحلي

5 3 1 9 8 26 90 
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 األولوية عدد 5 4 3 2 1 دياتالتح

ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين مع عدم توفر 
فرص عمل باإلضافة لوجود تخصصات راكدة 

 )عدم التوجيه(

1 0 2 4 26 33 153 

 145 36 19 9 2 2 4 عدم استقرار التشريعات

الهجرة الداخلية و زيادة الكثافة السكانية بفعل 
ط على  البنية اللجوء السوري أدى إلى الضغ

 المطلوبة من البلدية التحتية والخدمات

0 2 4 8 19 33 143 

القوانين والتشريعات التي تم سنها وتشريعها 
وفرضها على البلديات والتي أدت الى خفض 

 اإليرادات لبلدية اربد

1 1 5 5 21 33 143 

نقص مراكز ذوي االحتياجات الخاصة وبرامج 
 ي المجتمع المحليتأهيلية لهم لزيادة دورهم ف

1 1 7 13 12 34 136 

تداخل المسؤوليات يبن األطراف المعنية للمشاريع 
والمبادرات المشتركة مما يؤثر على كفاءة 

 وفاعلية تنفيذها

0 3 7 11 12 33 131 

عدم تجهيز المرافق والمؤسسات العامة بما 
يتناسب مع كافة فئات المجتمع وخاصة األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

1 3 6 13 10 33 127 

 اإلمطارالتغير المناخي وانخفاض معدالت هطول 
وأثر ذلك على عدة قطاعات كالقطاع الزراعي 

 والسوق المحلي.

2 0 4 10 14 30 124 

نقص المشاريع الموجهة لتفعيل دور المرأة وزيادة 
 الناتج المحلي في جميع القطاعات

1 2 10 6 12 31 119 
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 التنموية: االستراتيجيةاألهداف 
 

بين المجتمع المحلي  تشاركيههي وثيقة  2023-2019التنموية لبلدية اربد الكبرى  االستراتيجيةإن الخطة 

ومؤسساته الفاعلة ترسم معالم الطريق لخمس سنوات و تعمل على بناء سليم لمفهوم التنمية المستدامة الذي 

مفهوم التنمية المستدامة في جميع القطاعات االجتماعية  أنهذه الخطة ، حيث تبحث عنه البلدية من خالل 

واالقتصادية والخدماتية واالستثمارية  تتمثل بالعمل الُمنظ م الذي يتم من خالله االرتقاء بمستوى االقتصاد 

ع االقتصادي والخدمات المقدمة  على كافة األصعدة والمستويات، وتعكس التنمية التطور الحاصل في القطا

، حيث تُحدث نقلة نوعي ة  ي أو النوعي  واالستثماري واالجتماعي والخدماتي  سواء كان ذلك على الجانب الكم  

لتصنيف الواقع الوطني من واقع تنموي منخفض إلى واقع تنموي قوي، ومن واقع تنموي بدائي إلى واقع 

بثق منها بناء المبادرات التنموية وتمثلت هذه ان أساسية استراتيجية أهدافتنموي متطور، وتم تحديد خمس 

 في :  األهداف
 

المجاالت )االجتماعية  في 2023-2019التنموية لبلدية اربد الكبرى  االستراتيجيةالخطة   أهداف 

 واالقتصادية والخدماتية واالستثمارية (

 المجتمع المحلي إشراك لمن خالللبلدية  ويمالخدمي والتن دورتعزيز ال األول:لهدف االستراتيجي ا 1

 الخدمات البلديةعلى مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية  الثاني: العملالهدف االستراتيجي  2

 جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الثالث: تحسينالهدف االستراتيجي  3

زية المشاريع بما يضمن رفع جاهمن خالل الدور التنموي للبلدية  الرابع: تعزيزالهدف االستراتيجي  4

 استدامتها

 مستدامة.تنفيذ مشاريع تنموية  -أ فرعي

  والسياحيةللموارد الطبيعية  األمثلاالستغالل  -ب

موارد مالية متعددة  وإيجادالهدف االستراتيجي الخامس: رفع كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية  5

 تضمن االستدامة المالية

 

تتضمن خطة عمل تفصيلية تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم  االستراتيجية األهدافهذه  إن

المنشودة كما تم اقتراح الجهات القادرة على تنفيذ هذه البرامج  االستراتيجية األهدافاقتراحها بهدف تحقيق 

بما  األهدافه ديد هذحيث تم تحالزمني والموارد الالزمة وعدد من مؤشرات األداء ذات العالقة،  واإلطار

 البلديات.يتماشى مع السياسة العامة للحكومة والمتعلقة بقطاع 
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                                                                                        الهدف االستراتيجي األول : تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي
الــــــجــــــهــــــة  التمويل ات اإلجراء المبادرة   1-1

 المسؤولة
اإلطــــــــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

ـــاء فرق من              بن
        الــــمــــجــــتــــمــــع 
            المحلي تمثـــــل 
            كــــافــــة الفئــــات 
            المجتمعيـــــة   
            شــباب ن نســاء 
               ن أطفال ن كبار 
          الســــــــــن نذوي 
           احتيـــــاجـــــات ن 
ـــن ن...  ـــي            الجـــئ

       الخ ( 

                                     قرار مجلس بلدي بتشـــــــــكيل فرق من المجتمع 
                  اره يعمل تحت مظلة                         المحلي بمختلف فئاته وأعم

                   بلدية اربد الكبرى 

       موازنـة  -
        البلدية
     جهــات  -

      مانحة

     وحـــــــدة    -
ـــعـــالقـــــات          ال
       الــــــعــــــامــــــة 
       واإلعالم
 
 
 
 

        المســــــــــــاعــــد    -
               للشــــؤون المالية 

          واإلدارية 
     وحـــــــــــــــدة    -

ـــــع  ـــــمشــــــــــــــاري          ال
                  والبرامج الدولية 

         الــــمـــــديــــريـــــة    -
           القانونية 

           وحــــدة تمكين    -
        المرأة 

 
 

2019    - 
2023     

              عـــــدد فرق العمـــــل    -
     ا من               التي تم تشـــــــــكيله
                المجتمع المحلي 

            نســــــبة مشــــــاركة    -
        النساء 

            نســـــــبة مشـــــــاركة  -
        الشباب 

               نســــــبة تنفيذ خطة  -
ــــاء فرق  ــــل بن              عم
               المجتمع المحلي 
                في الوقت المخطط 

   له
 

                                         مخاطبة الجهات الحكومية والهيئات الشــــبابية     
                        المختلفة لتسمية ممثليها

                                    تشكيل فرق من مختلف الفئات المجتمعية
ــان مهــام             وضـــــــــع خطــة عمــل                        لهــذه الفرق وبي
                  ومسؤوليات كل فريق

                                    عمـل جـدول زمني لمواعيـد الجلســــــــــات ومكـان 
                                              انعقادها والمواضيع العامة التي سيتم مناقشتها 
                                     رفع كفاءة أعضــــــاء الفرق المشــــــكلة من خالل 
                                    دورات متخصـــــــــصـــــــــة في بناء الخطط التنموية 
                                       والخدمية وكيفية متابعتها وضمان نجاحها 

            ألف دينار      60                           لفة المبادرة النهائية :     ك
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                                                                                        الهدف االستراتيجي األول : تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي
1-2  

 المبادرة 
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسؤولة
ــــــــجــــــــهــــــــة  ال
 المساندة 

اإلطــــــــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

            تأهيل  فريق 
         مـن مـوظـفــي 
           البلــــديــــة من 
        اجـــــل عـــقـــــد 
          لقـــــاءات مع 
ـــمـــجـــتـــمـــع          ال
       الـــــمـــــحـــــلـــــي 
          بشــــكل دوري 
       مــــــن اجــــــل 
           تحــديــي دليــل 
          االحتيــــاجــــات 
           وفق األهداف 
              االستراتيجية

                                                           اختيار فريق من موظفي البلدية لديهم القدرة والرغبة بالتواصل 
                                             المجتمعي وعقد المشاورات واللقاءات المجتمعية 

- 
       موازنـــــة 
        البلدية
     جهات  -

      مانحة

 
 
    ريـــة    مـــدي -

        التــــدريــــ  
           والتطوير  

 
        المســــــــــاعد  -

ــــلشـــــــــــــؤون             ل
        الــــــمــــــالــــــيــــــة 
         واإلدارية
         الــمـــــديــريـــــة  -

           القانونية 
     وحـــــــــدة    -  

         المشــــــــــــــاريع 
ــــــج  ــــــرام ــــــب          وال

         الدولية 

 
 

2019    - 
2023     

           نســـــــبة تنفيذ  -
ــــل          خطــــة عم
             فريق البلــديــة 
         فـــي الـــوقـــــت 
        المحدد 

 
           نســـــــبة تنفيذ  -

            خطة التدري  
       الخــــاصـــــــــــــة 
            بتــأهيــل فريق 

         البلدية 

                        د جـــدول االحتيـــاجـــات وإدارة                          تـــدريـــ  هـــذا الفريق على إعـــدا
                                                     الجلســات المجتمعية وصــياغة احتياجات المواطنين وتصــنيفها 

          وتبويبها 
                                           وضـــــــع خطة عمل وبيان مهام ومســـــــؤوليات كل عضـــــــو في 

         الفريق  
                               يشـــــــــمل مواعيد اللقاءات المجتمعية    -             وضـــــــــع جدول زمني

                          ومواضيعها ومكان انعقادها 
                           نشــــــاطات المتعلقة بالمشــــــاورات                        وضــــــع جدول زمني لتنفيذ ال

                                           المجتمعية وتحضير النماذج المتعلقة باألنشطة 
                                                 وضــع خطة عمل دورية يتم من خاللها تحديي وتطوير جدول 
ــاجــات وفق حــاجــات المجتمع ووفق مــا تم انجــازه من                                                   االحتي

                االستراتيجية                           تنفيذ لمبادرات أهداف الخطة 
                      جات كل أربعة شـــــــــهور يتم                             إعداد كتي  ملحق بجدول االحتيا

               باالستراتيجية                                      من خالله تحديي وتطوير االحتياجات الخاصة 
          ألف دينار    20                         كلفة المبادرة النهائية : 
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
1-3 

  المبادرة
الــــجــــهـــــة  مويلالت اإلجراءات 

 المسؤولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

      إنشـــــاء 
      إذاعـــــة 
      بلــــديــــة 
ـــــــــــد       ارب
         الكبرى  

                                        موافقة المجلس البلدي على إنشاء اإلذاعة 
       مــــــــــوازنــــــــــة  -

        البلدية
           جهات مانحة -

 
     وحــــــــــدة  -

        العالقـــــات 
       الــــعـــــامـــــة 
        واإلعالم 

              منظمات دولية  -
USAID 

        الـمســــــــــــــاعـــــد  -
           لــــــــلشـــــــــــــــــؤون 
                 المالية واإلدارية

        الـمســــــــــــــاعـــــد  -
       لــــــــلشـــــــــــــــــؤون 

         الهندسية
         الـــــمـــــديـــــريـــــة  -

           القانونية 
              وحدة المشاريع  -

                  والبرامج الدولية 
 

 
2019    - 
2020     

                 نســــــــبة تنفيذ مشــــــــروع  -
                     إنشاء إذاعة البلدية 

                       نســـــبة االلتزام بالموازنة  -
         المخصصة 

                 نســـــــــبـة تحقيق أهـداف  -
                    مشروع إنشاء اإلذاعة 

                 نســـــــبة رضـــــــا المجتمع  -
ــــيــــن(   ــــي ــــمــــعــــن    عــــن            ال

        المشروع

                    لعمل وانجاز اإلذاعة                  إعداد خطة زمنية
                                        الحصول على الموافقات من الجهات المعنية 
                                      تحديد موقع إنشاء اإلذاعة وتجهيزه فنيا 

                                        طرح عطاء شــراء المعدات الالزمة وتأثيي غرف 
                    البي لتشغيل اإلذاعة 

                                           تشــــكيل فريق مؤهل ذو خبرة للقيام بمهام تفعيل 
                    كل من أعضاء الفريق                        اإلذاعة وتحديد مسؤولية

                                       عقد دورات تدريبية متخصـــصـــة للفريق كال وفق 
     إليه         الموكلة       المهام 

                                   تحديد شركاء البلدية وتحديد مهامهم 
                                         إعداد خطة عمل لبرامج اإلذاعة يتم من خاللها 
                                             تحديد المواضيع والبرامج المختلفة وأوقات بثها

     شاء                        متابعة وتقييم خطوات اإلن
          ألف دينار     250           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات   المبادرة 1-4

 المسؤولة
اإلطـــــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

         عمـــــل مركز     
            لتســـــهيل مهمة 
             المنتفعين من 
              أبنــــاء المجتمع 
       الــــــمــــــحــــــلــــــي 
       وأصــــــــــــــحــــــاب 
         الـــمشــــــــــــــاريـــع 
            الصــغيرة ضــمن 
              نظـام وتعليمـات 
ترخيص من  ل            ا

         المنازل.

                                         اختيار األماكن المناســــــبة لغايات عمل المركز 
        الالزمة.                      والحصول على الموافقات 

 
       مـــوازنـــــة  -

        البلدية
     جــــهـــــات  -

      مانحة

           مديرية رخص  -
      المهن
           وحدة تمكين  -  

         المرأة
     وحـــــــــــــــــــــــــدة  -

               العالقات العامة 
       واإلعالم

 
        المســــــــــــــاعـــــد  -

              لشؤون التخطيط
        المســـــــــــاعــد  -    

                للشـــؤون المالية
         واإلدارية
ـــــة  - ـــــري ـــــدي ـــــم          ال

           القانونية 
     وحــــــــــــــــــــــــــــدة  -

         الـــــمشــــــــــــــاريـــــع 
                  والبرامج الدولية 

 
 

2019    - 
2023     

           نســــــــــبـــــة تنفيـــــذ  -
            المشــــــــــروع وفق 

          المخطط له
             نســــــــــبـــــة االلتزام  -

          بـــــــالـــــــمـــــــوازنـــــــة 
        المخصـــــــــصـــــــــــــة 

        للمشروع
           نســـــــــبـــــة تحقيق  -

                أهداف المشروع
               عدد المســــــتفيدين  -

           من المشروع
         نســـــــــبـــة رضـــــــــــا  -

            الــمــعــنــيــيــن عــن 
               مخرجات المشروع

 

                                           وضع التصاميم المناسبة لتنفيذ المركز وتحديد 
                        المبالغ الالزمة للتنفيذ 

يد الوظائف                                    وضـــــــــع خطة عمل المركز وتحد
               الالزمة إلدارته 

                                         استقطاب جهات مانحة لغايات تنفيذ المشروع 
                          جهات داعمة الســـــــــتثمار المركز         اســـــــــتقطاب 
                من أنشطة المركز              وتنفيذ المراد 

                                  عمــــل لقــــاءات مجتمعيــــة لغــــايــــات التعري  
          بالمشروع 

                                           تحديد الفئات المستفيدة من المشروع بالتعاون 
                   مع الجهات الداعمة 

                        عمل خطة استثمار مستدامة

          ألف دينار    20           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   1-5

 المسؤولة
اإلطــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

           إنشـــــــــــاء مركز 
            تطوير أعمـــــال 
             تــــابع للبلــــديــــة 
        حـــــــاضــــــــــــــــن
       مشــــــــــــــــاريـــــــع 

  (     صغيرة

                                                 اختيار األماكن المناســبة لغايات عمل المركز والحصــول 
ــــات الالزمــــة لعمــــل المركز من الجهــــات                                             على الموافق

        المعنية

       موازنـــــة 
        البلدية
     جهات  -

      مانحة

     وحــــــــــدة  -
         المشــــاريع 
         والـــبـــرامـــج 
         الدولية 
ـــة  -        مـــديري

          الدراســـــات
           والتصميم  

ـــة  -        مـــديري
           العطاءات

       مؤســـــــــســــــــــــــات  -
                المجتمع المحلي 

                  المنظمات الدولية  -
           ارة اإلدارة    وز  -

        المحلية
                 المساعد للشؤون  -

         الهندسية
ـــــمســــــــــــــاعـــــد  -           ال

                للشـــــــــؤون المالية
          واإلدارية 

ـــــــة  - ـــــــري ـــــــمـــــــدي          ال
           القانونية 

                   نســــــبة تنفيذ المشــــــروع  -     2021
              وفق المخطط له

                       نســـــــبة االلتزام بالموازنة  -
                المخصصة للمشروع

                 نســـــــــبــة تحقيق أهــداف  -
         المشروع 

                  عـدد المســـــــــتفيــدين من  -
        المشروع

                     نســـبة رضـــا المعنيين عن  -
            جات المشروع    مخر 
 

                                       طرح عطاء إنشاء المشروع ومتابعة إنشاؤه 
                                         وضـــــــــع خطــة عمــل المركز وتحــديــد الوظــائف الالزمــة 

        إلدارته 
                                              اســـتقطاب جهات الســـتثمار الحواضـــن وتنفيذ الغاية من 

        إنشاءها
                                           عمل لقاءات مجتمعية لغايات التعري  بالمشروع

                    المشــــــــروع بالتعاون مع                            تحديد الفئات المســــــــتفيدة من
               الجهات الداعمة

                          عمل خطة استثمار مستدامة  
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
الــــجــــهـــــة  لتمويلا اإلجراءات   المبادرة 1-6

 المسؤولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

          الــتــوســــــــــع فــي 
           عمــــل مــــديريــــة 
        الـــــــــتـــــــــدريـــــــــ  
               والتطوير لتشمل 

   من       أكبر      شريحة 
              أبنـــــاء المجتمع 
               المحلي وتعزيز
           التنســــــــــيق مع 
              مراكز التـــدريـــ  

         المهني  
                 يقدر عدد الذين 
             ســـــــــيتم تدريبهم 
          فـــي كـــــل عـــــام 

       متدرب       3000

                             بزيــادة نطــاق عمــل وحــدة التــدريــ                      قرار المجلس البلــدي
                      لتشمل المجتمع المحلي 

- 
       موازنـــــة 
        البلدية
     جهات  -

      مانحة

ـــة  -        مـــديري
        التــــدريــــ  
         والتطوير

            مساعد تطوير  -
      األداء 
        المؤسسي

        المســـــــــــــاعــــد  -
                للشــؤون المالية

         واإلدارية
ـــــة    -          الـــمـــــديـــري

          القانونية
     وحـــــــــــــــــــــــــــدة  -

         الــــمشــــــــــــــاريــــع 
                  والبرامج الدولية 

             وحدة العالقات  -
               العامة واإلعالم 
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               نســـبة تنفيذ خطة  -
               التدري  الخاصــــة 
                بالمجتمع المحلي

     نســــــــــــــــبـــــــة    -
              المســــتفيدين من 
              أبنـــــاء المجتمع 
ـــي مـــن  ـــمـــحـــل           ال
        الـــــــــــــــــــــــــــدورات 

           التدريبية 
            عـــدد الســــــــــــاعـــات  -

                  التدريبية المنفذة

              أقســــــام البلدية            وعملي ضــــــمن                     وضــــــع خطة تدري  نظري 
                                             المختلفة على وظائف ومهن ومهارات ضــــــــمن إطار عمل 

                                    ى والمهارات الوظيفية الموجودة فيها                  بلدية اربد الكبر 
                                                  اعتماد شــــهادة خبرة من البلدية للحاصــــلين على التدري  

                العملي والنظري 
        والبحي                                       إعطاء دورات متخصصة في مهارات سوق العمل 

          عن وظيفة 
                                                    التنســـيق مع ديوان الخدمة المدنية والتدري  المهني حول 

        إضــــافتها        ويمكن          جها الســــوق                           المحاور الوظيفية التي يحتا
                                إلى التدري  واعتمادها من قبلهم 
         الموجودة   (cash for work                           إشـــراك المتدربين في برامج 

                                           في البلدية بعد الحصول على التدري  المناس  
                                                  التنســــــيق مع مراكز التدري  المهني الســــــتقبال المتدربين 

         مراكزهم.                                  والحصول على المزيد من التدري  ضمن 
           ألف دينار      100           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 

ــــــجــــــهــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   1-7 ال
 المسؤولة

اإلطـــــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

           إنشــــاء معر  
          ائـــم مـــتـــعـــــدد  د

           االســــــتخدامات 
              لتنفيـــذ العـــديـــد 
          من األنشـــــــطة 
          الــمــجــتــمــعــيـــــة 
ــــات              والمهرجــــان
ـــــة           الموســــــــــمي
ــــــة  ــــــزراعــــــي           وال

       وغيرها

                                               اختيار موقع مالئم إلنشاء المعار  المتعددة األغرا  
       عليها 

               موازنة البلدية  -
             جهات مانحة     -

       مـــــديريـــــة  -
         االستثمار

              المســاعد لشــؤون  -
         التخطيط 

       للشؤون         المساعد  -
   ية       واإلدار          المالية
               المساعد للشؤون    -

         الهندسية
                    المديرية القانونية  -
              وحدة المشــــــاريع    -

                 والبرامج الدولية
 
 
 
 

2019      -   
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                   نســـبة تنفيذ المشـــروع  -
              وفق المخطط له

                       نسبة االلتزام بالموازنة  -
                المخصصة للمشروع

                 نســــــبة تحقيق أهداف  -
         المشروع 

                  نســــبة رضــــا المعنيين  -
                  عن مخرجات المشروع

       لمنفذة               نســـبة البرامج ا -
                   من مجمل المخطط لها

                                          الحصــــــــول على موافقة المجلس البلدي على إنشــــــــاء 
        المعر  

                                وضع التصاميم الهندسية المناسبة 
                                               عمل دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية تفصيلية تبين 
                                           عمل الصــــــــاالت والقاعات ومدى االســــــــتفادة المتوقعة 

     منها
            بدء بالعمل                             طرح عطاء التنفيذ وإحالته وال

                                              اختيار فريق وتأهيله إلدارة هذه القاعات والصاالت

        التسويق

            مليون دينار  (  2             النهائية:              كلفة المبادرة 
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                                                                                        الهدف االستراتيجي األول : تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   1-8

 المسؤولة
اإلطــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

                إعـــــادة تهيئـــــة بع  
     أمـام                الشـــــــــوارع الحيوية

                  المؤســـــســـــات الحكومية 
ـــاســــــــــــ  وكود                  بمـــا يتن
                  األشــخاص ذوي اإلعاقة 
               فـي مـخــتــلــف مـنـــــاطــق 
                       البلدية واستحداث إشارة 
                  ضـــــــــوئية وتفعيل نظام 
                  المترجم االلكتروني

                موازنة البلدية  -               ارع المستهدفة              وضع خطة للشو 
             جهات مانحة     -

 
     وحــــــــــــــــــــــدة  -

       األشـــــــــخــــاص 
            ذوي اإلعاقة 

        الـــمســــــــــــــاعـــــد  -
ـــــــــلشــــــــــــــــــؤون         ل

           الهندسية  
        المســـــــــــــاعــــد    -

                للشـــــؤون المالية
          واإلدارية 

ـــمســــــــــــــاعـــــد  –         ال
               للشؤون الفنية 

         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -
     وحدة    -          القانونية 

ـــــع  ـــــمشــــــــــــــاري          ال
                  والبرامج الدولية 
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           نســـــــــبة تنفيذ  -
          خــطــط تــهــيــئـــــة 
  ع        الشــــــــــــــــــــــــوار 
ــويـــــة ــحــي    فــي          ال

             الوقـــت المخطط 
    له 
         نســــــبة رضــــــا  -

        الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع 
          الـــمـــحـــلـــي عـــن 
            دور الــبــلـــــديـــــة 

         التنموي 
           نســـــــــبة تنفيذ  -

يانة            خطة صـــــــــ
           الشــــــــــوارع فـي 
             الوقـــت المخطط 

    له 

                            رفع مساحي للشوارع المطلوبة 
ــــات  ــــات والمطب ــــد أمــــاكن الرمب                              تحــــدي

                           الهندسية وأماكن التقاطعات 
      تخدام                            البدء بعمل الرمبات وذلك باســـــــــ
                          البالط المحدد لهذه الغاية 

                               عمل زراعة لألرصـــفة بما يتناســـ  مع 
               الكودة الخاصة 

                                تبديل اإلشـــارات وتركي  أجهزة خاصـــة 
       عليها 

                            التوعيـــــة بمتطلبـــــات ذوي اإلعـــــاقـــــة 
                            وحـاجتهم إلى وجود مســــــــــاحـات على 

           الطرق لهم 
            تنفيذ الخطة

                        عمل خطة صيانة ومتابعة

          ألف دينار     250                        كلفة المبادرة النهائية :
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
الـــجـــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   1-9

 المسئولة
اإلطــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

ــــادي        مشـــــــــروع      ن
             تفـــــاعلي لكبـــــار 
           الســــــــــــن  ذكـــور 

       وإناث(

ــــــــــة  -                              اختيار الموقع المالئم للمشروع  ــــــــــوازن        م
         البلدية 
     جـــــــهـــــــات    -

        مانحة  

 
 
- 

         المــديريــة 
           الثقافية

        الـــــمســــــــــــــاعـــــد  -
                للشؤون الهندسية

        الـــــمســــــــــــــاعـــــد  -
                للشــــــــؤون المالية

         واإلدارية
         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -  

           القانونية 
              وزارة التنميـــــة    -

           االجتماعية 
              وحدة المشــاريع    -

         الدولية          والبرامج 

2019    - 
2023     

ــذ المشـــــــــروع وفق  - ــة تنفي                        نســـــــــب
          المخطط له

                       نســـــــــــبـــــة االلــتــزام بـــــالــمــوازنـــــة  -
                المخصصة للمشروع

                         نسبة تحقيق أهداف المشروع -
                          عدد المســــــــتفيدين من المشــــــــروع 

                     الذكورن نسبة اإلناث(         نسبة
                            نسبة رضا المعنيين عن مخرجات  -

        المشروع
                          نســـــــــبة تنفيذ خطة عمل النادي  -

              وفق المخطط له

                             حصـــول على الموافقات من الجهات   ال
          المعنية  

                    وضع خطة عمل للنادي 
                             تحــديــد الفئــة المســـــــــتهــدفــة وتحــديــد 

                            الوسائل المناسبة الستقطابهم 
                          تحديد جدول زمني للنشاطات 

                                إيجــاد ممول لتنفيــذ خطــة النــادي مع 
                      عمل الشركات المناسبة 

 
 

           ألف دينار      500           النهائية:     ادرة          كلفة المب
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                                                                تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي       األول:                 الهدف االستراتيجي 
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  1-10

 المسئولة
الـــــــجـــــــهـــــــة 
 المساندة 

اإلطــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

                     تشــــجيع االبتكار وريادة 
            االجتمـــاعيـــة         االعمـــال  و 

ـــ ـــة والبيئي    ( ة                    والتكنولوجي
                      من اجل تنمية مستدامة 

  تــــــنــــــفــــــيــــــذ      
       مشــــــــــــــاريع 
         لخلق فرص 
ـــــــمـــــــل  ـــــــع       ال
           المستدامة.

  ـــــــز ـــــــزي ـــــــع       ت
ـــــــــادة  ـــــــــري         ال
           المجتمعية.

    دعـــــــــــــــــــــم    
         المشــــــــــاريع 
         الصغيرة.

                                             قرار مجلس بلدي بتشكيل لجنة لمتابعة المبادرة:
  بلدية اربد الكبرى  وحدة المشـــــاريع والبرامج                                          

                    نن مديرية االســـــــتثمارن                  الدوليةن رخص المه
                               مديرية المرورن مديرية البيئة(.

 .مؤسسات المجتمع المحلي                       
 .الالجئين السوريين                  
  .المنظمات الدولية                   
 األردنية                 جمعية المبتكرين        
  اللوثري العالمي.        االتحاد      منظمة                 

- 
       موازنـــــة 
        البلدية
     جهات  -

      مانحة

     وحــــــــــدة  -
         المشــــاريع 
         والـــبـــرامـــج 
        الدولية
 
 

        المســـــــاعد  -
       لــلشـــــــــــؤون 
         التخطيط 

     وحـــــــــــــــــدة  -
         المشـــــــــــاريع 
         والـــــبـــــرامـــــج 
         الدولية 
ــــة  - ــــديري          الم

           القانونية 
        المســـــــاعد  -

       لشؤون 
           الهندسية  

 

2019    
- 

2023     

           إعـــــداد لـــــجـــــنـــــة  -
                  لمتــابعــة المبــادرات 
               التي تنــــدرج تحــــت 
               نظــام رخص المهن 

           من المنزل.
            وضع خطة عمل  -

                 لتنفيذ المبادرة.
 
 

ية المذكرة أعاله   لتســـــــــمية                                                  مخاطبة الجهات المعن
         ممثليها.

                                             وضـــع خطة عمل لهذه اللجنة وبيان مهام ومســـؤوليات 
                كل طرف باللجنة.

                                             عمل جدول زمني لمواعيد الجلســــــــــات ومكان انعقادها 
                                     والمواضيع العامة التي سيتم مناقشتها 
       الحلول        إليجاد                               رفع كفاءة أعضـــــــــاء اللجنة المشـــــــــكلة 

    حية                                                   الفعالة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتنمية المل
            المستدامة  

           ألف دينار      100                        كلفة المبادرة النهائية :
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الدور التنموي للبلدية في إشراك المجتمع المحلي االول: تعزيزالهدف االستراتيجي   
المبادرة 1-11 الجهة  التمويل اإلجراءات  

 المسؤولة
االطار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير االداء

الد حضانة ألو 
العامالت ببلدية 
 اربد الكبرى 

موازنة  قرار مجلس بلدي 
 البلدية
جهات 
 مانحة

وحدة -
تمكين 
 المرأة

 

مديرية اللوازم والمشتريات-  
مديرية الصيانة والتنفبذ-  
مديرية المشاغل -  
مديرية الحدائق -

 والمنتزهات
مديرية االستثمار-  
مديرية الكهرباء واالنارة-  
مديرية البيئة-  
رية القانونية المدي-  

2019-
1202  

نسبة  -
مشاركة 
موظفات 
البلدية في 
 الحضانة
مردود مالي-  
نسبة رضا -

الموظفات عن 
 اداء الحضانة 

فرص عمل -
 جديدة

مخاطبة الجهات المتخصصة تشكيل فريق   
عمل الحضانة إلنجازلجنة   

وضع خطة العمل وجدول زمني لصيانة 
 المكان

اس تأسيس مكان من  
 عمل امتحان الستقطاب العامالت في الحضانة
التعاون مع مديرية اللوازم والمشتريات في 

انشاء  مستلزماتبلدية اربد الكبرى لتأمين 
الحضانة حس  االتفاقية المبرمة مع المجلس 

 الوطني ضمن االصول
النهائية:كلفة المبادرة   
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                                                            على مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلدية               الثاني: العمل       راتيجي           الهدف االست
2-1  

 المبادرة 
الـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
اإلطــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

ـــعـــــديـــــل        ت
       وتـــطـــويـــر 
       الــهــيــكـــــل 
       اإلداري 
        للبلدية

                                          تشـــكيل فريق مؤهل يناط به دراســـة وأعداد هيكل 
                                          اري واستحداث أو دمج مديريات وأقسام  تتالءم   إد

      عنــاصـــــــــر                                   مع أعمــال البلــديــة وإداراتهــا وأعــداد 
                                      المشــــــروع و الشــــــروط المرجعية لعطاء دراســــــة 
                                               الهيكل اإلداري الجديد لبلدية اربد وكافة الوثائق 

            المطلوبة  .

- 
       موازنـــــة 
         البلدية 
-   

     جــهـــــات 
        مانحة  

        المســـــــاعد  -
       لـــــتـــــطـــــويـــــر 

      األداء 
         المؤسسي 

 
       لشؤون           المساعد ل -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
                   المديرية القانونية -
              وحدة المشـــــاريع  -  

 -                 والبرامج الـدوليـة 
             وحـــــدة الـــعـــالقـــــات 
               العامة واإلعالم 

2019    - 
2023     

                        . عـــدد مرات تعـــديـــل الهيكـــل  1
تنظيمي خالل دورة الخطـــــة  ل                         ا

                    اإلستراتيجية الواحدة
                      . عـــــدد الـــــوحـــــدات اإلداريـــــة  2

           فترة تنفيـــذ                المســـــــــتحـــدثــة خالل
                  الخطة اإلستراتيجية

غاة  3                              .عدد الوحدات اإلدارية المل
                              أثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

                        .نســــــبة الوظائف المســــــتحدثة  4
                        أثناء تنفيذ اإلستراتيجية

                        .نســـــــــبـــة الوظـــائف الملغـــاة /  5
                                الشاغرة أثناء تنفيذ اإلستراتيجية

ـــات التي تم  6                       .عـــدد الصـــــــــالحي
        تفويضها
ــات الوصـــــــــف  7 ــة بطــاق                    .نســـــــــب
                    ظيفي المحـــــدثـــــة مقـــــارنـــــة     الو 

         باإلجمالي
 

                                    إعداد وصـــــــــف وظيفي لكل مديرية  ولألقســـــــــام 
                                        التابعة لها يوضــــا مهامها ومواصــــفات الموظف 
                                      المطلوب ألداء هذه المهام وبيان التســـــــــلســــــــــل 

         اإلداري .
                                    الحصـــــــــول على موافقـــة المجلس البلـــدي على 

                       الهيكل اإلداري المقترح 
                    ت المعنية واعتماده.                       الحصول على موافقة الجها
                       البحي عن مصادر التمويل

                                             أعداد برنامج تدريبي لموظفي المديريات واألقسام 
                كال وفق اختصاصه.

  :      9001                                تطبيق نظــام إدارة الجودة الشــــــــــاملــة 
2015     

          ألف دينار    75                         كلفة المبادرة النهائية : 
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                                                                     ي :العمل على مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلدية                      الهدف االستراتيجي الثان
2-2  

 المبادرة 
الـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
الــــجــــهـــــة 
 المساندة 

اإلطــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

ـــق  ـــي ـــطـــب       ت
           نظام إدارة 
       الــــــجــــــودة 
        الشــــــــاملة 
    عـــــــــلـــــــــى 
ـــــعـــــمـــــل        ال
       الــــبــــلـــــدي 
        المؤسسي

                        البلدي بحيي تصـــــــــبا الجودة                                      تبني برنامج الجودة الشــــــــــاملة في العمل
                                                             الشاملة جزء من استراتيجيات العمل واتخاذ قرار مجلس بلدي بذلك.

       موازنـــــة 
         البلدية 
 
 

     جــهـــــات 
        مانحة  
 
 

       لمســـــــاعد  ا -
       لـــــتـــــطـــــويـــــر 

      األداء 
         المؤسسي 

 
       لمساعد  ا -

        للشـــــــؤون  
ـــــة  لمـــــالـي         ا
ــــــة           واإلداري

        لمديرية  ا -
           القانونية 

    حــــــــــدة   و  -
         المشــــاريع 
         والـــبـــرامـــج 
 –        الـدوليــة 
     وحـــــــــــــــدة 
        العالقـــــات 

      لــــعـــــامـــــة  ا
         واإلعالم  

 
 

2019    
- 

2023     

ــــة تحقيق  1              . نســـــــــب
             أهـــــــداف الـــــــجـــــــودة 

         الشاملة 
                 . نســــبة تنفيذ خطة  2

               عمــل إنشـــــــــــاء نظــام 
                     إلدارة الجودة الشاملة 
                   في الوقت المخطط له

               . نســـــــــبــة اإلدارات  3
                    التي تم عمل إجراءات 
                عمــل لهــا من مجمــل 

         اإلدارات 
               . نســـــــــبــــة االلتزام  4

            بالموازنة  
 

                                       براء لتطبيق النظام بهدف تذليل المعوقات                      االســـــــتعانة بمســـــــتشـــــــارين وخ
                                                         والصعوبات التي تواجه فريق العمل وبهدف نشر وتبادل الخبرات

                                                             تشـــكيل فريق بتخصـــصـــات مختلفة لتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشـــامل 
                       ومنحه صالحيات التطبيق. 

  .                                                             تقديم دورات تدريبية متخصصة بتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشامل
   وم                                                                إعداد فريق المراجعة وتقييم المهام التي تتبناها المؤســـــــســـــــة والتي تق
                                                              بتطبيقها وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في البلدية

ــان تقــديم                                                                توفير الموارد الالزمــة للفريق ونشـــــــــر الوعي بين الموظفين ب
                                      الخدمة بجودة عالية هي مسؤولية الجميع.

                                                         ســـلســـلة من االجتماعات تشـــمل جميع العاملين لمشـــاركتهم في إدارة     عقد 
               الجودة الشاملة

                                                              تقديم طرق تطبيق إدارة الجودة الشـــــــــاملة والمقترحات لتحســـــــــين المهام 
              وتنفيذ النظام

    ملة                                                               عمل التقييمات والمتابعات المناسبة من اجل إنجاح نظام الجودة الشا
          ألف دينار    75    ية :                    كلفة المبادرة النهائ
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                                                            على مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلدية               الثاني: العمل                 الهدف االستراتيجي 
الـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 2-3

 المسئولة
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة 
 المساندة 

اإلطــــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

          رفــــــــع قــــــــدرات 
ــعـــــامــلــيــن فــي              ال
                  البلدية ومناطقها
            الـمــخــتــلــفـــــة فـي 
           مــجـــــال الــعــمـــــل 
       الــــــــــبــــــــــلــــــــــدي 

         المؤسسي.

                                                مخــاطبــة مــديريــات البلــديــة المختلفــة لتحــديــد احتيــاجــات 
                                                 موظفيهم إلى دورات وبرامج تدريبية كال وفق اختصاصه.

       موازنـــــة 
         البلدية 
 

     جــهـــــات 
        مانحة  
 

        المســـــــاعد  -
       لـــــتـــــطـــــويـــــر 

      األداء 
         المؤسسي 

        المســــــــــــاعـــد  -
       لــــــلشـــــــــــــــؤون 
         الــــــمــــــالــــــيــــــة
         واإلدارية

         الــمـــــديــريـــــة  -  
          القانونية

     وحــــــــــــــــــــدة  -  
ــع  ــمشــــــــــــــاري          ال
ـــــــج ـــــــرام ـــــــب           وال

         الدولية 
     وحـــــــــــــــــــــــدة  -

        الـــــــعـــــــالقـــــــات 
                العامة واإلعالم  

 
 

2019    - 
2023     

        التدري                   . نسبة تنفيذ خطة  1
        السنوية
                        . نســـــــــبـة االلتزام بميزانيـة  2

                   التدري  المرصودة  
ــتـــــدريـــــ   ــم ال ــي ــقــي ــتـــــائــج ت                     ن

          للمتدربين
                      . نتـــــائج تقييم التـــــدريـــــ   3

                     للمدرب/ مركز التدري 
   يــ                          . نتــائج تقييم أثر التــدر  4

               على المتدربين 
                       . نسبة رضا الموظفين عن  5

                         إجراءات التدري  والتطوير

                                                إعــداد خطــة تــدريــ  فعــالــة لكــافــة العــاملين في البلــديــة 
         الفعلية.                    تتواءم مع االحتياجات 

بإعداد  تدري  والتطوير يعنى                                                    تأهيل فريق من مديرية ال
                   البرامج التدريبية.

                     معتمدة لتأهيل وتدري                              التعاقد مع جهات ذات اختصــاص
                            من موظفي البلدية باالختصـــــــــاصـــــــــات    (TOT         مدربين 

                                                المطلوبة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية. 
                                                     إعداد فرق لمتابعة العمل ومدى االلتزام بتطبيقات الجودة

          ألف دينار    50                        كلفة المبادرة النهائية :
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 المبادرة
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
الـــجـــهـــــة 
 المساندة 

اإلطـــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

          بنـاء نظـام 
     شــــــــــــامـــل 
ـــم  ـــي ـــي ـــق ـــت        ل
      األداء 
        الوظيفي

                                                      تشـــــــــكيــل وتــدريــ  فريق من الموظفين ذوي الخبرة لتقييم األداء 
       لمؤسسي ا

       موازنـــــة 
         البلدية 
 
 

     جــهـــــات 
        مانحة  
 

        المساعد  -
ـــتـــطـــويـــر         ل
      األداء 

         المؤسسي 

        المســـاعد 
       للشـــؤون 
ــــة          المــــالي
         واإلدارية

  - 
         المــديريــة 
          القانونية

     وحــــدة  -  
         المشاريع 
          والــبــرامــج
         الدولية 
     وحـــــــدة  -

ـــات          العالق
       العـــــامـــــة 
         واإلعالم  

2019    - 
2023     

                   . نســـــــــبة تنفيذ مشـــــــــروع  1
                       إنشـــــــــــاء نظــام إلدارة األداء 

         المؤسسي 
                    . نــتـــــائــج تــقــيــيــم األداء  2

                        الوظيفي لكــل فئــة من فئــات 
ين  لموظف فيـــــة         ا   ن           اإلشــــــــــرا

                  اإلداريـــةن التخصـــــــــصـــــــــيـــة 
          والفنية( 
                        .نســـبة الموظفين الذين تم  3

                       ربط أهـــــدافهم الفرديـــــة مع 
                    األهداف اإلستراتيجية 

                   .نســـــــــبــة تحقيق األهــداف  4
                          الوظيفية لموظفي كل إدارة 

                    . نســــــبة رضــــــا الموظفين  5
   ء                      عن إجراءات تقييم األدا

                       . عــــدد التظلمــــات الواردة  6
                      من الموظفين والمتعلقـــــة 

                     بتقييم األداء الوظيفي

         الهدف من                  الموظفين وتحديد       لتقييم             األداء وأســــــس           وضــــــع معايير 
           التقييم.  

                                                           عمل خطة لتقييم األداء الوظيفي من قبل الفريق المشكل باستخدام 
                  استبيانات علمية. 

                               نقاط القوة والضـــــــــعف والتحديات في                         تحليل االســـــــــتبيانات لتحديد 
              األداء المؤسسي

                                                   إعداد خطة من شــــــــــانها التغل  على نقاط الضـــــــــعف والتحديات 
                                       وتطوير نقاط القوة ورفع كفاءة الموظفين.

                 الكفاءة في العمل                الموظفين لرفع                       وضــــــــع أنظمة تحفيزية تشــــــــجع 
                             وتعزيز شعور االنتماء للبلدية.

        البلدي.        والعمل                          م وانعكاساته على الموظفين       التقيي     أثر     قياس 
                                                           عمل التقييمات والمتابعات المناســـــــبة من اجل إنجاح نظام الجودة 

        الشاملة
         للبلدية               المراجعين(                                قياس مستوى الرضا لدى المتعاملين 

          ألف دينار    25           النهائية:              كلفة المبادرة 
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 المبادرة
الـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات

 المسئولة
الـــجــــهـــــة 
 المساندة 

اإلطــــــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

 
ـــــدونـــــة        م
      الـــــقـــــيـــــم 
        األخالقيـة 
        للوظيفـــــة 
ـــواعـــــد         وق
       الســــــلوك 
         الوظيفي.

 
 

                  دونة قواعد الســــلوك                                       تشــــكيل فريق مؤهل يناط به دراســــة وإعداد م
   ظف                                                          الوظيفي واختيار القيم األخالقية التي يج  أن يلتزم بها المو 

                                   العام أثناء أداء واجباته الوظيفية.

   نـــــة      مــواز  -
         البلدية 
     جهـــات    -

        مانحة  
 

       لمســـــــاعد  ا -
       لـــــتـــــطـــــويـــــر 

      األداء 
         المؤسسي 

        المســــاعد 
       للشـــــؤون 
ـــــة          المـــــالي
         واإلدارية

         المديرية   
          القانونية

    حـــــدة   و  -  
         المشــاريع 
ــرامــج ــب           وال
         الدولية 
    حــــــــدة   و  -

        العالقــــات 
       الــعـــــامـــــة 
         واإلعالم  

2019    - 
2023     

يذ خطـة  1 بة تنف                  . نســـــــــ
                 عمــل مــدونــة الســـــــــلوك 

         الوظيفي 
                      . نســبة االلتزام بمدونة  2

               السلوك الوظيفي
                . عـــــدد المخـــــالفـــــات  3

                     الواردة على الموظفين
                      . نسبة المخالفات التي  4

ــــت                     تم إغالقهــــا في الوق
           المخطط له 

                   . نســبة الشــكاوى على  5
           الموظفين

 
 

                                                      إعــداد برنــامج تــدريبي توعوي لمــديريــالمــديريــات واألقســـــــــــام قبــل 
   ها                                            كيفية تطبيق قواعد السلوك الوظيفي وااللتزام ب   ا            الموظفين يوض

ن   ة                                                         والتحلي بالقيم األخالقية للوظيفةن بحيي يكونوا القدوة الحســـــــــ
      ها     أثنائ                                                    لموظفيهمن ويكون ذلك قبل االلتحاق بوظيفة اإلدارة أو في 

  ة                                               ج تدريبي توعوي لموظفي المديريات واألقسام بمساعد           إعداد برنام
        مديريهم

                                                   وضـــــــــع وتوضـــــــــيا اإلجراءات الجزائيــة والتــأديبيــة بحق الموظف 
                       المخالف ألحكام المدونة.

                                                          تعميم المدونة على الموظفين وتوقيعهم على االلتزام بأحكامها.
               أخذ الموظف حقه       بحيي ي         المديرن                             اعتماد المدونة كجزء من تقييم 

                       من المكافآت والترقيات.
       دينار   ي             النهائية: ألف              كلفة المبادرة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
3-1 

 المبادرة
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة 
ــــــجــــــهــــــة  ال
 المساندة 

اإلطـــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

           نشــــــاء نظام إ
ـــــكـــــامـــــل         مـــــت
        الســـــــــتقبـــــال 
ـــــل  ـــــي ـــــحـــــل        وت
ــــعـــــة  ــــتـــــاب         وم
      شــــــــــــــكـــــاوي 
          الــمـــواطــنـــيـــن 

        وتطويره

       موازنـــــة    .                 ومتابعة الشكاوى                           وضع خطة عمل لنظام استقبال 
         البلدية 
 
     جهات  -

        مانحة  
 

       مـــــــديـــــــريـــــــة  -
         المعرفة 
 
     وحــــــــــــدة    -

        الـــــــعـــــــالقـــــــات 
              العامة واإلعالم

        المســـــاعد  -
       لـلشــــــــــؤون 
ـــــة          الــــمـــــالــــي
         واإلدارية
         المـــديريـــة  -

          القانونية
       مؤسـسـات  -

   مــــــــــــــــــــــــــن 
        الـــمـــجـــتـــمـــع 
        المحلي 
     وحــــــــدة    -

         المشـــــــــاريع 
         والــــبــــرامــــج 
         الدولية 

2019    - 
2021     

                   . نســـــبة تنفيذ مشـــــروع  1
                    إنشاء نظام الشكاوى 

 
                     .عدد الشـــــــكاوى الواردة  2

             من المواطنين
                   .نســبة إغالق الشــكاوى  3

                    في الوقت المخطط له 
                   .نســــبة رضــــا الموظفين  4

                      عن إجراءات التعــامــل مع 
         الشكاوى 

                  ات متــابعــة الشـــــــــكــاوى                            عمــل تطبيق الكتروني خــاص لغــايــ
                                              والتســـــــــهيـــل على المواطنين وربطـــه على موقع البلـــديــــة 

            االلكتروني. 
           معها وعمل                                        تطوير أدوات متابعة الشـــــــــكاوى وطرق التعامل 

              قسم خاص لذلك.
                                    تدري  الكادر الخاص بمتابعة الشكاوى 

                                              عمـــل لقـــاءات مجتمعيـــة لغـــايـــات التعرف على احتيـــاجـــات 
                                 لي من خــدمــات وتحــديــد الصـــــــــعوبــات التي             المجتمع المح

                                                       يواجهونها في معامالت البلدية وتعريفهم بالبرنامج والنظام 
            االلكتروني. 

                                               وضـــع نظام خاص للتعامل مع الشـــكاوى يحافس على ســـرية 
                                                     المشتكي والتنسيق مع الدوائر المختصة لغايات متابعتها 

          ألف دينار    15           النهائية:              كلفة المبادرة 
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 المبادرة
ـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات  ال

 المسئولة 
اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

      تـــــطـــــويـــــر 
ــــــــوقــــــــع       م
           بلدية اربد 
       الـــــكـــــبـــــرى 
          االلكتروني 
     بشـــــــــــكـــــل 
       تفاعلي

يد المعلومات  قدمهـا     ات      والخدم                          العمل على تحد              التي ســـــــــت
                    البلدية الكترونيا  

- 
       موازنـــــة 
         البلدية 
     جهات  -

        مانحة  

       مـــــديــــريـــــة  -
          المعرفة  

     وحـــــــــدة    -
        الـــــعـــــالقـــــات 
       الـــــــعـــــــامـــــــة 
       واإلعالم

       الشؤون         المساعد  -
         واإلدارية         المالية
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
         الـــــــمـــــــديـــــــريـــــــة  -  

           القانونية 
              وحدة المشـــــــــاريع  -

                 والبرامج الدولية
      شـــــــــــــــــــــركــــــــــــات  -

        متخصصة 
 

2019    - 
2020     

            .نســـــــــبة تنفيذ  1
            مشـــــــــروع تطوير 
       الـــــــــــمـــــــــــوقـــــــــــع 
ـــــي  ـــــرون ـــــت ـــــك           االل

        للبلدية
        االلتزام    ة     . نســب 2

          بـــــــالـــــــمـــــــوازنـــــــة 
            .نســـــبة تحقيق  3

               المشروع ألهدافه

                                                 إعداد مواصــــــــفات الموقع االلكتروني الذي تســــــــعى البلدية 
                                                       لتطويره والشـــروط المرجعية ووثائق العطاء المطلوبة تمهيدا 

     لخـــــاص                                       لإلعالن عن عطـــــاء تطوير الموقع االلكتروني ا
          بالبلدية.

        متخصصة.                            طرح العطاء وإحالته على شركة 
                                                 تشــــكيل فريق لإلشــــراف ومتابعة العمل مع الشــــركة المحال 

              عليها العطاء.
            البلدية في                                          تدري  فريق فني مهمته متابعة تحديي معلومات 

                                                  مختلف المجاالت وبشــكل مســتمر وإيصــال المعلومة للدوائر 
                  المتخذة( وإيصــــــــــالها             اإلجراءات        انجازها                 المعنية ومتابعة 

         للمشتكي 
                                                        تدري  فريق على المتابعة الفنية والصيانة الدورية للموقع.

          الف دينار  10           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-3

 المسئولة
اإلطـــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

          تــطــويــر خــطـــــة 
ــــــــخــــــــدمــــــــات          ال
   من             االلكترونيــــة

فة وثائق              أرشـــــــــ
        ومـــــــعـــــــامـــــــالت 
ــة وتطبيق  ــدي                البل
          نــــظـــــام تــــتــــبــــع 
ـــــالت  ـــــام ـــــمـــــع          ال

  work flow)   
           على معـــــامالت 
                 البلدية المختلفة 
                في جميع الدوائر

                                    أرشـــــــــفــة أعمــال منــاطق بلــديــة اربــد الكبرى 
      الخ(     ....            اإلفرازاتن         نشـــــــــــاءاتن   اإل        رخص

       منطقة     23              والبالغ عددها 

       مــوازنـــــة  -
         البلدية 
     جـــهـــــات  -

        مانحة  

ـــة  -        مـــديري
          المعرفة  

             شركة متخصصة  -
       للشـــــــؤون         المســـــــاعد  -

          واإلدارية          المالية
               المســـــــاعد للشـــــــؤون  -

          الهندسية 
              المســـــــــاعد لشـــــــــؤون  –

                 المجالس المحلية 
              المســــــــاعد لشــــــــؤون  -

        التخطيط
              المســـــــــــاعــد لشـــــــــؤون 

          الميكـــــانيـــــك            الكهربـــــاء و 
         والمرور 

                    المديرية القانونية  -  

2019    
- 

2021     

                     .نسبة تنفيذ المشروع  1
 
                        .نســـــــــبة االلتزام بالموازنة  2

            المخطط لها 
 
                    .نســـــبة تحقيق المشـــــروع  3

       ألهدافه
 
                .نســـــــــبـــــة تنفيـــــذ خطـــــة  4

                   الخدمات االلكترونية
 

            التنظيمن                               أرشــــــفة أعمال دوائر داخل البلدية 
   (               شؤون الموظفين           الماليةن         التحققات 

     عــلــى WORK FLOW             تــعــمــيــم بــرنـــــامــج 
                        مناطق البلدية ودوائرها 

                              العمل البلدي بمختلف قطاعاته  
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
الــــجــــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-4

 المسئولة
اإلطـــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

                   تطوير قــاعــدة بيــانــات 
                مـــــديريـــــات البلـــــديـــــة 
                    باســتخدام برنامج نظم 
ـــة                      المعلومـــات الجغرافي

 GIS    الـ 

                                           تشكيل فريق لتحديد عناصر المشروع والبرمجيات 
                                       المطلوبــة وإعــداد الشـــــــــروط المرجعيــة ووثــائق 

                لعطاء المطلوبة  ا

       مــوازنـــــة  -
         البلدية 
     جـــهـــــات  -

        مانحة  

ـــة  -        مـــديري
          المعرفة  

ـــة  -        مـــديري
        التخطيط

        الـــمســــــــــــــاعـــــد  -
                للشـــــؤون المالية

          واإلدارية 
        الـــمســــــــــــــاعـــــد  -

ـــــــــلشــــــــــــــــــؤون         ل
          الهندسية 

        الـــمســــــــــــــاعـــــد  -
               لشؤون التخطيط 

         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -
           القانونية 

              وحدة المشاريع  -
ــدوليــة                   والبرامج ال

      شـــــــــــــــــركــــــــات  -
        متخصصة 

 

2019    
- 

2020     

          ذ المشروع          .نسبة تنفي 1
              .نســـــــــــــبـــــة االلــــتــــزام  2

                       بالموازنة المخطط لها  
            .نســـــــــــبـــــة تــحـــقـــيــق  3

               المشروع ألهدافه
                .نســـــــــبــة تنفيــذ خطــة  4

                     التدري  الخاصـــــة بنظام 
                    المعلومات الجغرافي 

 

                                   عقد ســـــــــلســــــــــة من االجتماعات مع المديريات 
                                             المختلفة في البلدية لتحديد احتياجات كل دائرة
         ت الفنية                              طرح عطاء التنفيذ حســـــــــ  المواصـــــــــفا
                                 المطلوبة وإحالته على شركة متخصصة

                                          طرح عطاء شراء معدات خاصة وخادم ليتم تنزيل 
                  البرمجيات المعدة 

                                       تشــــــكيل فريق لمتابعة ســــــير العمل مع الشــــــركة 
                              المحال عليها إعداد البرمجيات 

                                         إعداد خطة للصـــيانة وتحديي البرمجية وتحســـين 
       العمل 

                        في البلدية على البرنامج         تدري  موظ
           ألف دينار     100           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
الــــــــــجــــــــــهــــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 المسئولة
اإلطــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

       مشـــــــــــــاريع    -  أ 
           حســــــــــين البني  ت

                التحتية للخدمات 
            والـــتـــنـــمـــيـــــة فــي 
لتي  بلـــــديـــــة وا ل               ا

   من    %  40     تمثـــل 
             تكلفة مشــــــــــاريع 
تحتيـــــة  ل بني ا ل               ا
نويـــــة في             الســــــــــ

         البلدية.
      خـــــــلـــــــطـــــــات  - 1

           إســــــــــفلتيـــــة في 
            مختلف منـــــاطق 

         البلدية 
 

                                          تقيم البنية التحتية لهذه الشــــــوارع وتصــــــنيفها 
                                           وتحديد الشـــــوارع التي بحاجة لتعبيد بناء  على 

          أولوياتها                   احتياجات المناطق و 

       مــوازنـــــة  -
         البلدية 
     جـــهـــــات  -

        مانحة  

ـــــــــات  ـــــــــري ـــــــــدي         م
        الــــــمســـــــــــــــاعــــــد 
ـــــــــلشــــــــــــــــــؤون         ل

          الهندسية:
              مديرية األشغال  -

          الهندسية 
               مديرية التنفيذ    -

         والصيانة
       مـــــــــديـــــــــريـــــــــة  -

ــــــــدراســـــــــــــــــات           ال
         والتصميم

       مـــــــديـــــــريـــــــة    -
          العطاءات 

               مديرية اللوازم -
       مـــــــديـــــــريـــــــة    -

          المشاغل  

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
       للشـــؤون         المســـاعد  -

       دارية    واإل         المالية
               المســـاعد للشـــؤون  -

          الهندسية 
              المســــاعد لشــــؤون  -

         التخطيط 
              المســاعد لشــؤون    -

                 المجالس المحلية 
                    المديرية القانونية    -
              وحــدة المشــــــــــاريع  -

                  والبرامج الدولية 

2019    
2023     

                           .نســــــــبة تنفيذ مشــــــــاريع التحســــــــين  1
                          والصيانة لشوارع المدينة  

                              االلتزام بالموازنة المخطط لها    ة     . نسب
                     ا المواطنين عن أعمال         .نســــــبة رضــــــ 3

         البلدية 
                                 .عدد األوامر التغيرية في المشروع  4
                                     .نتائج تقييم المقاولين المتعاقدين مع  5

         البلدية 
                                .نســـــــبة االلتزام بالمواصـــــــفات الفنية  6

         المحددة 

                                      إعداد المخططات الهندســـــــــية الالزمة وجداول 
                                         الكميات والمواصفات ووثائق العطاء الالزمة.

                           الموافقات الالزمة من المجلس            الحصــــول على 
                        البلدي والجهات المعنية.

                                      طرح عطاء التنفيذ حســـــ  المواصـــــفات الفنية 
         المطلوبة

                                        تشــكيل فريق لإلشــراف ومتابعة تنفيذ المشــروع 
                                وإجراء الفحوصات المخبرية الالزمة

                                             تشكيل فريق لتقييم ودراسة البنية التحتية لهذه 
                      ياجاتها وطرق معالجتها                  الشـــــــــوارع وبيان احت
                        ومتابعة الصيانة الدورية

   %  40˟       مليون   20           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 المسئولة
اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 داءمعايير األ

             مشاريع تحسين    - أ
ــيـــــة  ــتــحــت ــنــي ال ــب               ال
ــة                   للخــدمــات والتنمي
                 في البلــــديــــة والتي 

مثـــــل     من    %  40     ت
             تكلفــــة مشــــــــــــاريع 
ــيـــــة  ــتــحــت ــنــي ال ــب               ال
ـــويـــــة فـــي             الســــــــــــن

         البلدية.
ــيـــــد  - 2 ــعــب            فــتــا وت

      شوارع
 

                                   تحـديـد الشـــــــــوارع ذات األولويـة في الفتا 
                                  والتعبيد مبني على جدول االحتياجات 

       موازنة  -
         البلدية 
     جهــات  -

        مانحة  

  ت       مـــــــــديـــــــــريـــــــــا
ـــــمســــــــــــــاعـــــد          ال
ــــــــلشـــــــــــــــــؤون         ل

          الهندسية:
ــــــــة  - ــــــــري        مــــــــدي

       األشــــــــــــــــــغـــــــــال 
          الهندسية 

               مديرية التنفيذ    -
         والصيانة

ــــــــة  - ــــــــري        مــــــــدي
ـــــــدراســــــــــــــــات           ال

         والتصميم
ــــــة    - ــــــري ــــــدي        م

          العطاءات 
               مديرية اللوازم -
ــــــة    - ــــــري ــــــدي        م

          المشاغل  

                     وزارة اإلدارة المحلية -
                للشـــــؤون المالية        المســـــاعد  -

          واإلدارية 
                         المساعد للشؤون الهندسية  -
           ن التخطيط             المساعد لشؤو -
                      المساعد لشؤون المجالس    -

         المحلية 
                   المديرية القانونية -
                       وحدة المشـــــــــاريع والبرامج  -  

         الدولية 
 

2019    - 
2023     

                   .نســـبة تنفيذ مشـــاريع  1
                 التحســـــــــين والصـــــــــيانة 

                 لشوارع المدينة  
              .نســـــــــــــبـــــة االلــــتــــزام  2

                      بالموازنة المخطط لها 
                    .نسبة رضا المواطنين  3

                  عن أعمال البلدية 
       تغيريـة               .عدد األوامر ال 4

            في المشروع 
                       .نتائج تقييم المقاولين  5

                       المتعاقدين مع البلدية 
              .نســـــــــــــبـــــة االلــــتــــزام  6

                  بـــالمواصـــــــــفـــات الفنيـــة 
        المحددة

                                      إزالة العوائق من الشـــــــــوارع المقترحة بعد 
                                 إجراءات المصالحة عليها حس  األصول
                               إعـــداد المخططـــات الهنـــدســـــــــيـــة الالزمـــة 
                                 وجــداول الكميــات والمواصـــــــــفــات ووثــائق 

             عطاء الالزمة.  ال
ـــات الالزمـــة من                                 الحصـــــــــول على الموافق

         المعنية.         والجهات              المجلس البلدي 
                            طرح وإحــــالــــة عطــــاء التنفيــــذ حســـــــــــــ  

                          المواصفات الفنية المطلوبة
                                تشـــــــــكيل فريق لإلشـــــــــراف ومتابعة تنفيذ 
                                 المشــــــــروع وإجراء الفحوصــــــــات المخبرية 

       الالزمة
           عة الصـــــــــيانة                        تشـــــــــكيل فريق لتقييم ومتاب

        الدورية
 
   %  40˟       مليون   20                        كلفة المبادرة النهائية :
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة  ةالمسؤولالجهة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 الزمني
 معايير األداء

   ين           مشـــــــاريع تحســـــــ   - أ
                      البني التحتيـة للخـدمـات 
                    والتنميــــة في البلــــديــــة 

ـــل     من    %  40           والتي تمث
                   تكلفــة مشــــــــــاريع البني 
                   التحتيــة الســـــــــنويــة في 

         البلدية.
             إنشاء اطاري  - 3
 

                                      تحديد الشـــــــــوارع ذات األولوية والتي بحاجة 
                                إلنشـــــــاء أرصـــــــفة وممرات و اطاري  حجر 

        كندرين 

       موازنـــــة  -
         البلدية 
     جهـــــات  -

        مانحة  

                مديريات المســاعد 
              ؤون الهندسية    للش
              مديرية األشـــغال  -

          الهندسية 
               مــديريــة التنفيــذ    -

         والصيانة
                مديرية الدراسات  -

         والتصميم
       مـــــــديـــــــريــــــــة    -

          العطاءات 
               مديرية اللوازم -
       مـــــــديـــــــريــــــــة    -

        المشاغل

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
               المساعد للشؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
              المســاعد لشــؤون  -

         التخطيط 
            مساعد لشؤون   ال   -

                 المجالس المحلية 
ــــــة    - ــــــري ــــــمــــــدي          ال

           القانونية 
              وحدة المشــــــــاريع  -

                 والبرامج الدولية

2019    - 
2023     

                   .نســــــبة تنفيذ مشــــــاريع  1
                        التحسين والصيانة لشوارع 

          المدينة  
                         . نسبة االلتزام بالموازنة  2

            المخطط لها 
                     . نســبة رضــا المواطنين  3

                  عن أعمال البلدية 
ــة  4                       . عــدد األوامر التغيري

      شروع       في الم
                        . نتــائج تقييم المقــاولين  5

                       المتعاقدين مع البلدية 
              .نســــــــــــــبـــــة االلـــــتـــــزام  6

                  بـــــالمواصـــــــــفـــــات الفنيـــــة 
        المحددة

                                      إعداد المخططات الهندســـية الالزمة وجداول 
                                 الكميـــات والمواصـــــــــفـــات ووثـــائق العطـــاء 

        الالزمة.
                               الحصـــــــــول على الموافقـــــات الالزمـــــة من 

         المعنية.         والجهات              المجلس البلدي 
                                      طرح وإحالة عطاء التنفيذ حس  المواصفات 

                الفنية المطلوبة
                                تشـــــــــكيــل فريق لإلشـــــــــراف ومتــابعــة تنفيــذ 
                                 المشـــــــــروع وإجراء الفحوصــــــــــات المخبريــة 

       الالزمة
                                          تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة الدورية

   %  40˟       مليون   20                        كلفة المبادرة النهائية :
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين         ستراتيجي         الهدف اال
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسؤولة التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 الزمني
 معايير األداء

             مشـــاريع تحســـين    - أ
              الـــبـــنـــي الـــتـــحـــتـــيـــــة 
                 للخــــدمــــات والتنميــــة 
                 في البلـــــديـــــة والتي 

   مـــن    %  40     تـــمـــثـــــل 
                   تكلفة مشـــاريع البني 

      ية في               التحتية الســــنو 
         البلدية.
            إنشـــــــــــاء جــدران  - 4

         استنادية
 

                                تحديد الشــــــوارع ذات األولوية والتي 
                                 بحاجة إلنشاء جدران استنادية لها. 

       موازنـــة  -
         البلدية 
     جهـــات  -

        مانحة  

                مــديريــات المســـــــــــاعــد 
          الهندسية:       للشؤون 

              مــديريــة األشـــــــــغــال  -
          الهندسية 

               مـــــديريـــــة التنفيـــــذ    -
         والصيانة

لدراســــــــــات  -                 مديرية ا
         والتصميم

          العطاءات         مديرية   -
               مديرية اللوازم -
                 مديرية المشاغل     -

                     وزارة اإلدارة المحلية -
               المســـــاعد للشـــــؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المســـــاعد للشـــــؤون  -

          الهندسية 
              المســــــاعد لشــــــؤون  -

         التخطيط 
              المســــاعد لشــــؤون    -

                 المجالس المحلية 
                    المديرية القانونية  -
              وحـــدة المشــــــــــــاريع  -

                 والبرامج الدولية

2019    - 
2023     

                       ة تنفيذ مشـــــاريع التحســـــين      . نســـــب 1
                          والصيانة لشوارع المدينة  

                                    .نسبة االلتزام بالموازنة المخطط لها  2
                             .نســـــبة رضـــــا المواطنين عن أعمال  3

         البلدية 
                                 .عدد األوامر التغيرية في المشروع  4
                                  .نتــائج تقييم المقــاولين المتعــاقــدين  5

            مع البلدية 
                                .نســـــبة االلتزام بالمواصـــــفات الفنية  6

        المحددة

  %  40˟       مليون   20                   المبادرة النهائية :     كلفة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
اإلطــــار  الجهة المساندة  الجهة المسؤولة التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 الزمني
 معايير األداء

       مشــــــــــــاريع    - أ
            تحســـــــين البني 
ـــــة  ـــــي         الـــــتـــــحـــــت
        لـــــلـــــخــــــدمــــــات 
            والـتــنــمــيـــــة فـي 

ــــد          يــــة والتي      البل
   %  40     تـــمـــثـــــل 

         مـــن تـــكـــلـــفـــــة 
             مشــــــاريع البني 
                التحتية السنوية 
            في البلدية.

      تصـــــــــــريــ   - 5
            مياه األمطار

 

                                           تحديد مواقع الشـوارع التي بحاجة لتصـري  مياه 
                     واحتياجات المواطنين         شكاوى                  األمطار وبناء على 

- 
       موازنـــة 
         البلدية 
- 

     جهــــات 
        مانحة  

                مديريات المســاعد 
       لــــــــــلشـــــــــــــــــــؤون 

          الهندسية:
  ل             مديرية األشـــغا -

          الهندسية 
               مــديريــة التنفيــذ    -

         والصيانة
                مديرية الدراسات  -

         والتصميم
       مـــــــديـــــــريـــــــة    -

          العطاءات 
               مديرية اللوازم -
       مـــــــديـــــــريـــــــة    -

          المشاغل  

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
               المساعد للشؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
              المســاعد لشــؤون  -

         التخطيط 
              المساعد لشؤون    -

   ة               المجالس المحلي
                    المديرية القانونية  -
              وحدة المشــــــــاريع  -

                   والبرامج الدولية  
 

2019    
- 

2023     

بة تنفيذ مشــــــــــاريع  1                    .نســـــــــ
                        التحســـين والصـــيانة لشـــوارع 

          المدينة  
                         . نســـــــــبة االلتزام بالموازنة  2

            المخطط لها 
                   نســـــبة رضـــــا المواطنين  - . 3

                  عن أعمال البلدية 
                        .عــدد األوامر التغيريــة في  4

         المشروع 
     ولين                   .نتـــــائج تقييم المقـــــا 5

                       المتعاقدين مع البلدية 
                          . نسبة االلتزام بالمواصفات  6

               الفنية المحددة

                                     وضـع خطة شـاملة إلنشـاء شـبكة لتصـري  مياه 
                                   األمطار بحيي يتم تنفيذها على مراحل 

                                              إزالة العوائق من الشـــوارع المقترحة بعد إجراءات 
                         المصالحة عليها حس  األصول
ية               الالزمة وجداول                          إعداد المخططات الهندســـــــــ

                                         الكميات والمواصفات ووثائق العطاء الالزمة.
                                      الحصـــــــــول على الموافقات الالزمة من المجلس 

         المعنية.         والجهات       البلدي 
                                      طرح عطاء التنفيذ حســــــــ  المواصــــــــفات الفنية 

         المطلوبة
                                        تشــــكيل فريق لإلشــــراف ومتابعة تنفيذ المشــــروع 

      لالزمة                          وإجراء الفحوصات المخبرية ا
                                          تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة الدورية

   %  40˟       مليون   20                        كلفة المبادرة النهائية :
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                                                              الهدف االستراتيجي الثالي :تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسؤولة التمويل اإلجراءات  المبادرة   3-5

 زمنيال
 معايير األداء

       مشــــــاريع    -  ب 
            تحســـــــين البني 
ـــــة  ـــــي         الـــــتـــــحـــــت
        لـــــلـــــخــــــدمــــــات 
            والـتــنــمــيـــــة فـي 

         البلدية.
      إنشــــــــــــــــــاء  - 1

     مـــــــــــــالعـــــــــــــ  
       خــمـــــاســـــــــــيـــــة 

        وسداسية
 

                                      تحــديــد احتيــاجــات وأولويــات المنــاطق إلنشــــــــــاء 
                                   مالعـــ  والتي تخـــدم اكبر عـــدد من الشـــــــــبـــاب 
                                     واألطفال  ضمن أحياء غير مخدومة بمالع .

       موازنة  -
         البلدية 
     جهـات  -

        مانحة  

                مديريات المســاعد 
       لـــــــــــلشــــــــــــــــــــؤون 

          الهندسية:
              مديرية األشغال  -  

          الهندسية 
               مــديريــة التنفيــذ    -

         والصيانة
                مديرية الدراسات  -

         والتصميم
       مــــــــديــــــــريــــــــة    -

          العطاءات 
               مديرية اللوازم -
       مــــــــديــــــــريــــــــة    -

        المشاغل

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
               المساعد للشؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
        د لشــؤون       المســاع -

         التخطيط 
              المساعد لشؤون    -

                 المجالس المحلية 
                    المديرية القانونية  -
              وحدة المشــــــــاريع  -

                   والبرامج الدولية  
 

2019    - 
2023     

بة تنفيذ مشــــــــــاريع  1                     . نســـــــــ
                        التحســــين والصــــيانة لشــــوارع 

          المدينة  
                        .نســـــــــبــة االلتزام بــالموازنــة  2

            المخطط لها 
                       .نســـبة رضـــا المواطنين عن  3

               أعمال البلدية 
                 وامر التغيريـــة في         .عـــدد األ  4

         المشروع 
                       .نتـــــائج تقييم المقـــــاولين  5

                       المتعاقدين مع البلدية 
                         .نســـبة االلتزام بالمواصـــفات  6

               الفنية المحددة

                                        اختيار الموقع المالئم فنيا  إلنشاء المالع 
ية الالزمة وجداول  عداد المخططات الهندســـــــــ                                       إ
                                         الكميات والمواصفات ووثائق العطاء الالزمة.

                                      الحصـــــــــول على الموافقات الالزمة من المجلس 
                         البلدي و الجهات المعنية.

                                      طرح عطاء التنفيذ حســــــــ  المواصــــــــفات الفنية 
         المطلوبة

                                        تشــــكيل فريق لإلشــــراف ومتابعة تنفيذ المشــــروع 
                                وإجراء الفحوصات المخبرية الالزمة

                                          تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة الدورية
                                       عداد خطة للتشغيل/شراكة مع القطاع الخاص أ

             مليون دينار     1.5                         كلفة المبادرة النهائية : 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
اإلطــــــــار  الجهة المساندة  ةالمسؤولالجهة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-5

 الزمني
 ر األداءمعايي

       مشـــــــــــاريع    -  ب 
            تحســــــــــين البني 
                التحتية للخدمات 
            والـــتـــنـــمـــيـــــة فــي 

         البلدية.
              إنشاء وتأهيل - 2

           حدائق عامة
 

                                            تحديد احتياجات وأولويات المناطق إلنشــــــاء حدائق 
                     عدد من المواطنين ضـــــــــمن       أكبر                عامة والتي تخدم 

                         أحياء غير مخدومة بحدائق.

    زنـــة    موا -
         البلدية 
     جهـــات  -

        مانحة  

                مديريات المســــــــــاعد 
          الهندسية:       للشؤون 

           ريــة األشـــــــــغــال    مــدي -
          الهندسية 

ــــد   - ــــذ   م ــــة التنفي              يري
         والصيانة

             رية الدراســــــــــات    مدي -
         والتصميم

        عطاءات          مديرية ال   -
   زم            مديرية اللوا -
        مشاغل           مديرية ال   -

               اإلدارة المحلية       وزارة -
              لمســــاعد للشــــؤون  ا -

                  المالية واإلدارية 
             مســــاعد للشــــؤون   ال -

          الهندسية 
          اعد لشـــــؤون     المســـــ -

         التخطيط 
             لمســـاعد لشـــؤون  ا   -

                 المجالس المحلية 
             ة القانونية        المديري -
             حــدة المشـــــــــــاريع   و  -

                 والبرامج الدولية
 

2019    
- 

2023     

                           .نســـــبة تنفيذ مشـــــاريع التحســـــين 1
                          والصيانة لشوارع المدينة  

                               .نســـــــــبة االلتزام بالموازنة المخطط  2
     لها 
                             .نســـبة رضـــا المواطنين عن أعمال  3

         البلدية 
        لمشروع                          .عدد األوامر التغيرية في ا 4
عاقدين  5 تائج تقييم المقاولين المت                                   .ن

            مع البلدية 
                                .نســـبة االلتزام بالمواصـــفات الفنية  6

        المحددة

                                   اختيار الموقع المالئم إلنشاء الحديقة
                                      إعداد المخططات الهندســـــــــية الالزمة وجداول 
                                         الكميات والمواصــــــــفات ووثائق العطاء الالزمة

  .                             ونوع العمل المطلوبة لكل حديقة
                                      الحصــــول على الموافقات الالزمة من المجلس 

         المعنية.         والجهات       البلدي 
                                      طرح عطاء التنفيذ حســـــ  المواصـــــفات الفنية 

         المطلوبة
         المشروع.                                تشكيل فريق لإلشراف ومتابعة تنفيذ 

                                          تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة الدورية
         ن دينار    مليو   3           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                               جودة الخدمات المقدمة للمواطنين               الثالي: تحسين                 الهدف االستراتيجي 
اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة  ةالمسؤولالجهة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-6

 الزمني
 معايير األداء

               التوســع في حدود 
               التنظيم وتطبيق 
              قانون التقســـــــــيم 
              على مجموعة من 

       األحوا 

ســـــــــــة الموقع المراد إدخــالــه إلى حــدود درا
التنظيم من حيي النمو الســـكاني واالنتشـــار 

والخـــدمـــات  الموجودةنالخـــدمـــات  العمرانين
ـــةنالطبيعـــة  الموقعنالمحيطـــة في   الجغرافي
االســتعماالت  األراضــينقيم  األر نملكيات 

الــمــحــيــطـــــة بـــــالــمــوقــع الــمــراد تــنــظــيــمـــــه 
شــــــبكة الشــــــوارع  المطلوبةنواالســــــتعماالت 

 يطة المح

       موازنـــة  -
         البلدية 
     جهــــات  -

        مانحة  

                مديريات المساعد 
         التخطيط:      لشؤون 
ـــــــــة  - ـــــــــري        مـــــــــدي

         التخطيط 
                مديرية التنظيم  -
                مديرية التقسيم  -
 
 

وزارة اإلدارة -
 المحلية
               المساعد للشؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون  -

          الهندسية 
              المساعد لشؤون  -

        الفنية 
                    المديرية القانونية  -
 

2019    - 
20  23   

.نســبة األحوا  1
التي تم إدخــــالهــــا 
إلـــــــى الـــــــحـــــــدود 

 التنظيمية
 
ـــــــــــة 2 .نســــــــــــــــــــب

الـــــمـــــخـــــطـــــطـــــات 
التعــديليــة التي تم 
انجازها في الوقت 

 المحدد 
 

 رفع مساحي دقيق لجميع موجودات الموقع 
 إعداد المخططات التعديلية الالزمة 

 اتخاذ القرارات ووضع التعديل موضع التنفيذ 
 ل على تدقيق ما جاء بهذه المخططات العم
 
 

             مليون دينار  25           النهائية:              كلفة المبادرة 
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                                                              الهدف االستراتيجي الثالي :تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسؤلة التمويل اإلجراءات  المبادرة   3-7

 الزمني
 معايير األداء

             تســــــمية وترقيم 
       األحـــــــــــــيـــــــــــــاء 
         والشــــــــــــــــــــوارع 

         والمباني

البحي من خالل المراجع والمصادر المختلفة 
عن أســـــماء تنطبق عليها أســـــس وتعليمات 

 التسمية 

       مــــــــــوازنــــــــــة  -
         البلدية 
 

       مـــــــديـــــــريـــــــة  -
         التنظيم 

قســـم التســـمية 
 والترقيم

               المساعد للشؤون  -
                  المالية واإلدارية 

               المساعد للشؤون  -
         الهندسية

            مســاعد لشــؤون   ال -
         التخطيط 

ــــــة  - ــــــري ــــــمــــــدي ال
 القانونية 

 

2020    - 
2025     

.نســـــــــبـــة تنفيـــذ خطـــة عمـــل 1
 التسمية والترقيم

 .نسبة االلتزام بالموازنة 2
 
.نســـــــــبـة الشـــــــــوارع التي تم 3

تســــــميتها من مجمل الشــــــوارع 
 المخطط لها

.نســـــــــبــــة المبــــاني التي تم 4
ــــاني  ــــل المب ترقيمهــــا من مجم

 المخطط لها 

ان المحلية والتوصــــــيات دراســــــة قرارات اللج
بات المقدمة من  الواردة من المجالس والطل
المواطنين حيــــي انطبــــاقهــــا مع األنظمــــة 

 والقوانين
 اتخاذ قرار العتماد أشماء الشوارع واألحياء
تثبيت أســـــــــماء األحياء والشـــــــــوارع وأرقام 
المباني على المخططات وضــــــمن األســــــس 

 المعتمدة 
 أسماء الشوارع واألرقام صناعة لوحات

 تركي  اللوحات واألرقام في مواقعها
                                       كلفة المبادرة النهائية : مليون دينار 
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  -                                                                       الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها   :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
        مستدامة                     تنفيذ مشاريع تنموية   - أ
اإلطــــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  1-أ-4

 الزمني
 معايير األداء

               إنشاء سوق خضار 
             وفـــــواكـــــه مـــــركـــــزي 

            إقليمي جديد

       موازنة  -                                    شراء قطعة ار  مناسبة إلقامة المشروع 
         البلدية 
     جهات  -

        مانحة  

             مديرية الســـــوق  -
         المركزي 

       مــــــــــديــــــــــريــــــــــة  -
          االستثمار 

             وزارة اإلدارة  -
         المحلية 
             وزارة البيئة -
               المســاعد للشــؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المساعد للشؤون    -

          الهندسية 
              المســـاعد لشـــؤون  -

         التخطيط 
                    المديرية القانونية    -
              وحدة المشــــــــــاريع  -

                  والبرامج الدولية 
             وحـــــدة الــعــالقـــــات  -

              العامة واإلعالم
              القطاع الخاص    -

2017     
2017     
 

2018     
 
 
 

2019     

            تنفيذ مشــــــروع      نســــــبة  -
              سوق الخضار   

                       نســبة االلتزام بالموازنة  -
            المخطط لها 

                  نســـــبة رضـــــا المعنيين  -
                    عن إجراءات العمـــل في 

               السوق المركزي 
ـــة  -                     عـــدد األوامر التغيري

            في المشروع 
ــاولين  - ــائج تقييم المق                       نت

                       المتعاقدين مع البلدية 
ـــــزام  - ـــــت ـــــة االل              نســــــــــــــب

ـــة  ـــات الفني ـــالمواصـــــــــف                   ب
         المحددة 

                        قة الجهات المعنية إلقامة                الحصـــول على مواف
       السوق 

                            طرح أو تلزيم العطاء وإحالته

                                      إعداد المخططات التفصـــــــــيلية تمهيدا لعطاء 
         التنفيذ 

2020     
 

2020     
 
 

2020    - 
2025     

                       البحي عن مصادر التمويل
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
    غيل                       إعداد خطة الصيانة والتش

                                         تدري  كوادر البلدية العاملة في الســـوق على 
                               تشغيل وصيانة السوق كال وفق عمله

                                        الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل واستدامة 
         المشروع.

              مليون دينار     60                         كلفة المبادرة النهائية : 
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ــــــجــــــهــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   2-أ-4 ال
 المسئولة 

اإلطـــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

                إنشــاء مســلخ لحوم 
             ومســـــــــــلــخ دواجــن  
                جديد وإنشاء سوق 

           والــــدواجن و       للحوم 
              إنشــاء ســوق حالل 

   ت      ومنشــــــــئا       ومباني 
       زراعية

 -                                    شراء قطعة ار  مناسبة إلقامة المشروع 
       موازنــــة 
         البلدية 
- 

     جهــــات 
        مانحة  

يريـــــة  -        مـــــد
       الشـــــــــــؤون 
        الصحية 

يريـــــة  -        مـــــد
         االستثمار

                     زارة اإلدارة المحلية   و   --
             وزارة البيئة -
               المســـــــاعد للشـــــــؤون  -

                  المالية واإلدارية 
               المســـــاعد للشـــــؤون    -

          الهندسية 
              المســــــــاعد لشــــــــؤون  -

         التخطيط 
                    المديرية القانونية    -
              وحـــــدة المشــــــــــــــاريع  -

                  والبرامج الدولية 
                    وحدة العالقات العامة  -

       واإلعالم

2017     
2018     
 

2020     
 
 
 

2020     
 

2020    
- 

2025     

         لمشاريع             نسبة تنفيذ ا -
                       نســـــــــبة االلتزام بالموازنة  -

            المخطط لها 
                     نســبة رضــا المعنيين عن  -

                       إجراءات العمل في الســوق 
         المركزي 

                       عدد األوامر التغيرية في  -
         المشروع 

                      نتـــــائج تقييم المقـــــاولين  -
                       المتعاقدين مع البلدية 

                        نسبة االلتزام بالمواصفات  -
               الفنية المحددة

             إلقامة السوق                                  الحصول على موافقة الجهات المعنية 

                                            إعداد عناصــر المشــروع و الشــروط المرجعية لعطاء 
                                             إعداد المخططات الهندســـــية وجداول الكميات وكافة 

                                     الوثائق المطلوبة ودراسة األثر البيئي 

                            طرح أو تلزيم العطاء وإحالته

                                               إعداد المخططات التفصيلية تمهيدا لعطاء التنفيذ 

          ر التمويل             البحي عن مصاد

                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 

                           إعداد خطة الصيانة والتشغيل

                                           تــدريــ  كوادر البلــديــة العــاملــة في المشـــــــــروع على 
                                 تشغيل وصيانة المشروع كال وفق عمله

  ماليين دينار 10كلفة المبادرة النهائية : 
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 3-أ-4
 رة المباد

الــــــــجــــــــهــــــــة  التمويل اإلجراءات 
 المسئولة

اإلطــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

              مشاريع متعلقة 
            بتطوير قطــــاع 
ــــات في  ــــاي             النف
           البلدية : 

       إنشــــــــــــاء     - 1
            وتشغيل محطة 
              فرز النفايات 
       الصلبة

                                              اختيار الموقع المناســ  إلقامة المشــروع  ضــمن أمالك 
        البلدية

- 
       موازنـــة 
         البلدية 
- 

     جهــــات 
      نحة    ما

       مـــــديـــــريـــــة  -
         االستثمار

       مـــــديـــــريـــــة  -
        البيئة 
     وحــــــــــــــــــــدة  -

         المشــــــــــــــاريع 
ــــــرامــــــج  ــــــب          وال

        الدولية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
             وزارة البيئة -
             غرفة التجارة   -    
             غرفة الصناعة -
 GIZ      منظمة  -
        الـــــمســــــــــــــاعـــــد    -

                للشؤون الهندسية
              المســاعد لشــؤون  -

         التخطيط 
              المســاعد لشــؤون  -

                    الكهرباء والميكانيك 
        والمرور
    ؤون            المساعد للش -

                 المالية واإلدارية
                    المديرية القانونية  -
             وحـــــدة العالقـــــات  -

              العامة واإلعالم
 

201   
8  
 
 
 

                      نســــــبة تنفيذ مشــــــروع محطة  -
                فرز النفايات   

ــــة  - ــــالموازن ــــة االلتزام ب                        نســـــــــب
            المخطط لها 

                         نسبة تنفيذ أهداف المشروع -
                       عـــــدد األوامر التغيريـــــة في  -

         المشروع 
                      نــتـــــائــج تــقــيــيــم الــمــقـــــاولــيــن  -

         البلدية               المتعاقدين مع 
                        نســـــــبة االلتزام بالمواصـــــــفات  -

                           الفنية المحددة لمحطة الفرز
                     نســـــــــبة اإلصـــــــــابات المهنية  -

                         النــاجمــة عن العمــل في محطــة 
      الفرز
                          نســــبة وعي المواطنين بأهمية  -

                         فرز وعادة تدوير النفايات

                                             الحصــــــــول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات 
                      المختصة إلقامة المشروع

                                    طات التفصـــــــيلية وجداول الكميات ووثائق            إعداد المخط
                           العطاء الالزمة إلنشاء المحطة
   201                          طرح عطاء التنفيذ وإحالته 

9  

                                             تنفيــذ المشـــــــــروع  وتوريــد المعــدات  وا الت وا ليــات 
         المختلفة

   202                           إعداد خطة التشغيل والصيانة
0 - 

202   
3  

      محطة                                         تدري  فريق من موظفي البلدية على تشغيل ال

                                               تشكيل فريق مهمته جمع النفايات الصلبة من المصدر 
                  ضمن عمل خطة محددة

                                                رفع وعي المواطنين حول أهميــة فرز النفــايــات وإعــادة 
         تدويرها 
            ألف دينار      500                         كلفة المبادرة النهائية : 
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  -                                             خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :                         الدور التنموي للبلدية من                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   - أ
اإلطــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل  المبادرة  3-أ-4

 الزمني
 معايير األداء

              مشـــــــاريع متعلقة 
            بــتــطــويــر قــطـــــاع 
            الــنــفـــــايـــــات فــي 

         البلدية:
      إنشــــــــــــــــاء    - 3

            وتشــــــــغيل محطة 
           سماد عضوي 

 

                ع المناســــــــ  إلقامة             اختيار الموق
                         المشروع ضمن أمالك البلدية

       مـــــــــــوازنـــــــــــة  -
         البلدية 
             جهات مانحة   -

       مــــــــديــــــــريــــــــة  -
         االستثمار

               مديرية البيئة  -
     وحـــــــــــــــــــــــــــدة  -

ــــع  ــــمشــــــــــــــاري          ال
                 والبرامج الدولية

             وزارة اإلدارة 
          المحلية  

             وزارة البيئة -
               وزارة الزراعة    -
      أصـــــــــــــــحــــــاب    -

                  المشاريع الزراعية
            مـركـز الـبــحــوث    -

         الزراعية
 GIZ      منظمة  -
        الــــــمســـــــــــــــاعــــــد  -

                للشؤون الهندسية
              المساعد لشؤون  -

        التخطيط
              المساعد لشؤون  -

ــــــــاء  ــــــــهــــــــرب ــــــــك          ال
                   والميكانيك والمرور

        الــــــمســـــــــــــــاعــــــد  -
               للشـــــــــؤون المالية 

         واإلدارية
         الــــــمــــــديــــــريــــــة    -

           القانونية 
             وحــــدة العالقــــات  -

              العامة واإلعالم
 

نســــــبة تنفيذ مشــــــروع - 2018
 محطة فرز النفايات   

نســـبة االلتزام بالموازنة -
 ا المخطط له

نســـــــــبــة تنفيــذ أهــداف -
 المشروع
عـــدد األوامر التغيريـــة -

 في المشروع 
نتــائج تقييم المقــاولين -

 المتعاقدين مع البلدية 
ـــــزام - ـــــت ـــــة االل نســــــــــــــب

بـــالمواصـــــــــفـــات الفنيـــة 
 المحددة لمحطة الفرز

نســـــــــبــة اإلصـــــــــــابــات -
المهنيــــة النــــاجمــــة عن 
 العمل في محطة الفرز

نســـــبة وعي المواطنين -
ير بأهمية فرز وعادة تدو 

 النفايات

                          الحصـــــــول على جميع الموافقات 
                           المطلوبة من الجهات المختصـــــة 

              إلقامة المشروع
                         إعــداد المخططــات التفصـــــــــيليــة 

       العطاء         ووثائق               وجداول الكميات 
                    الالزمة إلنشاء المحطة

                       مواصفات المعدات وا الت      إعداد 
                         وا ليـــــات المختلفـــــة والالزمـــــة 

              لتشغيل المحطة

2019     

                        ح عطاء التنفيذ وإحالته    طر 
                      المشـــــــــروع وتوريدالمعدات       تنفيذ 
                 وا ليات المختلفة       وا الت

  -    2020                           إعداد خطة التشغيل والصيانة
2023     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020     

                            تدري  فريق من موظفي البلدية 
                  على تشغيل المحطة 

        البلـديــة          من موظفي             ترتيـ  فريق
       ليات                 المعدات وا الت وا        لصيانة

                   المختلفة في المحطة
                     تشـــــــــكيـــــل فريق مهمتـــــه جمع 
                           النفايات العضــــوية من المصــــدر 

                  ضمن عمل خطة محددة
                            رفع وعي المواطنين حول أهمية 
                             فرز النفايات وإعادة تدويرها 

                     الحصـــــــــول على رخصــــــــــة لبيع 
                           السماد وتسوقه محليا ودوليا

       دينار    ألف      500           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها :                                                          الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   - أ
 3-أ-4

 المبادرة 
ـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  ال

 المسئولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

       مشــــــــــــــاريــــع 
ــــ ــــقـــــة  م ــــل ــــع       ت

            بتطوير قطاع 
            النفــايــات في 

         البلدية:
     مصــــــــــنع  - 5

      تــــــــــــدويــــــــــــر 
         الكرتون 
 

             المشـــــروع ضـــــمن                            اختيار الموقع المناســـــ  إلقامة 
             أمالك البلدية

- 
       موازنـــــة 
         البلدية 
- 

     جهـــــات 
        مانحة  

       مـــــــديـــــــريـــــــة  -
         االستثمار

               مديرية البيئة  -
     وحــــــــــــــــــــــــدة  -

         الـــمشــــــــــــــاريـــع 
         والـــــــبـــــــرامـــــــج 

        الدولية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
             وزارة البيئة -
           فة التجارة   غر    -    
  ة           غرفة الصناع -
               المســاعد للشــؤون  -

         الهندسية
              المســــاعد لشــــؤون  -

        التخطيط
              المســــاعد لشــــؤون  -

                    الكهربــاء والميكــانيــك 
        والمرور
               المســاعد للشــؤون  -

                 المالية واإلدارية
                    المديرية القانونية  -
ــــات    -              وحــــدة العالق

              العامة واإلعالم

2022-
2023 

نســـــبة تنفيذ مشـــــروع محطة -
 فرز النفايات   

ة االلتزام بــــالموازنــــة نســـــــــبــــ-
 المخطط لها 

 نسبة تنفيذ أهداف المشروع-
عـــــدد األوامر التغيريـــــة في -

 المشروع 
نــتـــــائــج تــقــيــيــم الــمــقـــــاولــيــن -

 المتعاقدين مع البلدية 
نســــــبة االلتزام بالمواصــــــفات -

 الفنية المحددة لمحطة الفرز
نســـــــــبة اإلصـــــــــابات المهنية -

النـاجمـة عن العمـل في محطـة 
 الفرز
المواطنين بأهمية نســبة وعي -

 فرز وعادة تدوير النفايات

                                      الحصـــــــــول على جميع الموافقــــات المطلوبـــة من 
                             الجهات المختصة إلقامة المشروع

                                        إعــداد المخططــات التفصـــــــــيليــة وجــداول الكميــات 
                                 ووثائق العطاء الالزم إنشاء المحطة

                 وا ليات المختلفة                        مواصفات المعدات وا الت      إعداد 
              لتشغيل المحطة         والالزمة

                          طرح عطاء التنفيذ وإحالته 
                           إعداد خطة التشغيل والصيانة

                                   عمل شـــــراكة مع شـــــركة متخصـــــصـــــة من القطاع 
                 ص لتشغيل المشروع ا   الخ

                                              تدري  فريق من موظفي البلدية لمتابعة سير العمل 
                 مع القطاع الخاص 

      بة من                                   تشــــــــكيل فريق مهمته جمع النفايات الصــــــــل
                         المصدر ضمن عمل خطة محددة

             مليون دينار   1           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   - أ
 3-أ-4

 المبادرة 
اإلطـــــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة تمويلال اإلجراءات 

 الزمني
 معايير األداء

       مشــــــــــــاريع 
       مـــتـــعـــلـــقـــــة 
       بــــتــــطــــويــــر 
     قـــــــــطـــــــــاع 
نفـــــايـــــات  ل          ا

         البلدية:   في 
      تــــأهيــــل  - 6

       وتــــطــــويــــر 
لمحطـــــات          ا
          التحويليـــــة 
         وتشغيلها

 

                                          تقديم تقرير يوضــــــا واقع حال المحطات القائمة 
                                          واهم عناصر التطوير والتحسين الالزمة من قبل 

  .               فريق متخصص بذلك

       موازنة  -
         البلدية 
     جهات  -

        مانحة  

               مديرية البيئة  -
     وحـــــــــــــــــــــــــدة  -

         الـــمشــــــــــــــاريـــع 
                 والبرامج الدولية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
             وزارة البيئة -
      مـــــنـــــظـــــمـــــة  -

GIZ/  االتـــحـــــاد       
        األوروبي

        المســــــــــــاعـــد  -
       لــــــلشـــــــــــــــؤون 

         الهندسية
        المســــــــــــاعـــد  -

      لشـــــــــــــــــــــــؤون 
         الــــــكــــــهــــــربـــــاء 
           والــمــيــكـــــانــيـــــك 

        والمرور
        المســــــــــــاعـــد  -

       لــــــلشـــــــــــــــؤون 
        الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة 

         واإلدارية
  ة        الــــمـــــديــــريـــــ -

           القانونية 

2018    - 
2019     

نســــــــبة تنفيذ مشــــــــروع -
 محطة فرز النفايات   

نســـــبة االلتزام بالموازنة -
 المخطط لها 

نســـــــــبــة تنفيــذ أهــداف -
 المشروع
ــــة - عــــدد األوامر التغيري

 في المشروع 
نتـــائج تقييم المقـــاولين -

 المتعاقدين مع البلدية 
نســــــــــــــبــــــة االلــــــتــــــزام -

ــــة  ــــات الفني ــــالمواصـــــــــف ب
 زالمحددة لمحطة الفر 

نسبة اإلصابات المهنية -
النـــاجمـــة عن العمـــل في 

 محطة الفرز
نســــــــبة وعي المواطنين -

بأهمية فرز وعادة تدوير 
 النفايات

                                      الحصـــــــــول على جميع الموافقـات المطلوبـة من 
ـــل وتطوير  ـــأهي                                   الجهـــات المختصــــــــــــة إلعـــادة ت

        المحطة.
                                        إعداد المخططات التفصـــــــــيلية وجداول الكميات 

                  زمة لتأهيل المحطة                  ووثائق العطاء الال 

        وا ليــات                        مواصـــــــــفـــات المعـــدات وا الت      إعـــداد 
                               المختلفة والالزمة لتشغيل المحطة

                          طرح عطاء التنفيذ وإحالته 
        وا ليات        وا الت   ت             وتوريد المعدا        المشـــروع       تنفيذ 
         المختلفة

2019    - 
2020     

                           إعداد خطة التشغيل والصيانة
   في                    البلــديــة والعــاملين    ظفي                  تــدريــ  فريق من مو 

                                      المحطة على تشـــــــــغيل المحطة  من قبل خبراء 
         ومختصين.

                                         تــدريــ  فريق من موظفي البلــديــة والعــاملين في 
           المحطة من                           المحطة على صـــــــــيانة معدات  الت 

                   قبل خبراء ومختصين.

              مليون دينار    2           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها:                                                           الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   - أ
اإلطــــــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات  المبادرة  3-أ-4

 الزمني
 معايير األداء

              مشــــــــــاريع متعلقـة 
            بـــتـــطـــويـــر قـــطـــــاع 
            الــــنــــفـــــايـــــات فــــي 

           البلدية:
          إعـــــداد خــطـــــة  - 7

      إلدارة             اســـــــتراتيجية
                    النفايات في البلدية

 

                     تشــكيل فريق مهمته جمع 
                    البيـــــانـــــات والمعلومـــــات 
                  الــمــخــتــلــفـــــة الــمــتــعــلــقـــــة 
                     بالنفايات في البلدية

ـــــة  -        مـــــوازن
         البلدية 
     جــــــهــــــات  -

        مانحة  

       مـــــديـــــريـــــة  -
        البيئة 
     وحــــــــــــــــــــدة  -

         المشـــــــــــــاريع 
ــــــبــــــرامــــــج           وال

        الدولية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
             وزارة البيئة -
 GIZ      منظمة  -
        المســــــــــــاعـــد  -

ــــــلشـــــــــــــــؤون         ل
         الهندسية

        المســــــــــــاعـــد  -
      لشـــــــــــــــــــــــؤون 
         الـــــكـــــهـــــربـــــاء 
           والــمــيــكـــــانــيـــــك 

        والمرور
        المســــــــــــاعـــد  -

ــــــلشـــــــــــــــؤون         ل
        الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة 

         واإلدارية
         الــــمـــــديــــريـــــة  -

           القانونية 
 
 
 
 

2019    - 
2020     

نســـــــــبــة تنفيـــذ -
ـــعـــمـــــل  خـــطـــــة ال
إلعــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
إدارة  اســـــتراتيجية

الــنــفـــــايـــــات فــي 
 الوقت المحدد

 
نســـــــــبة االلتزام -

 بالموازنة
 
 

         معيـــة حول               عمـــل لقـــاءات مجت
                           حـــاجـــة المـــدينـــة لتطوير إدارة  

                    النفايات في البلدية
                          تحليـــل البيـــانـــات والمعلومـــات 

       وتحديد              االســـــــــتراتيجية       وإعداد 
                       التوصـــــــــيـــات الالزمـــة لتطوير 

      العمل
                      إعـــــداد الشـــــــــروط المرجعيـــــة 
                            ووثائق العطاء المطلوبة لطرح 
                 عـــــطـــــاء إعـــــداد الـــــخـــــطـــــة 

         على شـــــــــركة              االســـــــــتراتيجية
            النفايات في               متخصـــصـــة بإدارة 

         البلدية.
ــــه على                         طرح العطــــاء وإحــــالت
                   شــــــــركة متخصــــــــصــــــــة بإدارة 

                     النفايات في البلدية.
                     الحصــــــــــول على الموافقـــــات 
                          الالزمة من الجهات المعنية.

 
 

           ألف دينار    50                         كلفة المبادرة النهائية : 
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  -                                                              تنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :        الدور ال               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   - أ
ـــجـــهـــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  3-أ-4 ال

 المسئولة
اإلطــــــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

              مشــــــــاريع متعلقة 
            بــتــطــويــر قــطـــــاع 
            الـــنـــفـــــايـــــات فـــي 

         البلدية:
إنشاء محطة  -8

ــا نــة  ليــات صـــــــــي
 النظافة
 
 
 

                                         اختيار الموقع المناســ  إلقامة المشــروع  ضــمن 
             أمالك البلدية

- 
       موازنـــــة 
         البلدية 
     جهات  -

        مانحة  

       مــديريــة  -
          النقليات 

     وحــــــــدة  -
         المشــاريع 
         والــبــرامــج 
        الدولية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
 GIZ      منظمة  -
لمســــــــــــــاعـــــد    -         ا

                للشؤون الهندسية
ـــــمســــــــــــــاعـــــد  -         ال

               لشـــــؤون الكهرباء 
ــــيـــــك  ــــكـــــان ــــمــــي            وال

    رور    والم
ـــــمســــــــــــــاعـــــد  -         ال

               للشــــــــؤون المالية 
         واإلدارية
         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -

           القانونية 

2019    - 
2020     

 نسبة تنفيذ المشروع-
نســـــــــبـــة االلتزام بـــالموازنـــة -

 المخطط لها 
 نسبة رضا المعنيين -
عـــــدد األوامر التغيريـــــة في -

 المشروع 
نـتـــــائـج تـقــيــيــم الـمــقـــــاولـيــن -

 المتعاقدين مع البلدية 
نســـــبة االلتزام بالمواصـــــفات -
 ية المحددةالفن
نســبة اإليرادات المتحققة من -

 المحطة مقارنة بالمخطط له

                                      الحصـــــــــول على جميع الموافقــات المطلوبــة من 
                             الجهات المختصة إلقامة المشروع

                                        إعداد المخططات التفصـــــــــيلية وجداول الكميات 
                                  ووثائق العطاء الالزمة إلنشاء المحطة
        وا ليــات                               إعــداد مواصـــــــــفــات  المعــدات  وا الت 
                               المختلفة والالزمة لتشغيل المحطة
                          طرح عطاء التنفيذ وإحالته 

                                     تنفيـــذ المشـــــــــروع  وتوريـــد المعـــدات  وا الت 
                 وا ليات المختلفة

                           إعداد خطة التشغيل والصيانة
                                      تـــدريـــ  فريق من موظفي البلـــديـــة على أعمـــال 
                                   صـــــــــيـــانـــة ا ليـــات والمعـــدات من قبـــل خبراء 

     تصين   ومخ
 

           ألف دينار    50                         كلفة المبادرة النهائية : 
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  -                                                                    الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها:               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

ـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 3-أ-4 ال
 المسؤولة

اإلطـــــــــار  جهة المساندة ال
 الزمني

 معايير األداء

              مشـــــــاريع متعلقة 
            بــتــطــويــر قــطـــــاع 
            الـــنـــفـــــايـــــات فـــي 

           البلدية:
شـــاريع رفع م -9

لمواطنين وعي  ا
مــــــن  لــــــلــــــفــــــرز
  األحياءالمصــدر 

ـــــــة  ـــــــجـــــــاري ـــــــت ال
 والسكنية(

 

                                  إعداد فريق من موظفي البلدية لديهم 
                                 القدرة والرغبة بالتواصـــــــــل المجتمعي 

          المجتمعية                           وعقد المشاورات واللقاءات
                              وزيــــارة المــــدارس وإعطــــاء الــــدورات 

                           التدريبية للفرز من المصدر 

       موازنــــة 
        البلدية
 
 

     جهــــات 
      مانحة

       مـــــديـــــريـــــة  -
        البيئة 
    حــــــــــــــــــدة   و  -

         المشــــــــــــاريع 
         والـــــبـــــرامـــــج 

        الدولية
    حــــــــــــــــــدة   و  -

ـــــعـــــالقـــــات          ال
ـــــــعـــــــامـــــــة         ال
        واإلعالم 

         ة اإلدارة      وزار  -
        المحلية
             لمســـاعد لشــؤون  ا -

                    الكهرباء والميكانيك 
        والمرور
  ن  و             المسـاعد للشؤ  -

                 المالية واإلدارية
              ية القانونية        المدير  -
           حطـــــات الفرز  م   -

                     والتدوير في البلدية 

 
 

2019    - 
2023     

                   نســـــــــبـة تنفيـذ خطـة عمـل  -
ـــت                        فريق البلـــديـــة في الوق

        المحدد 
 
                       نســــــبة تنفيذ خطة التدري   -

ــل فريق  ــأهي                    الخــاصـــــــــــة بت
         البلدية 

 
                       نسبة األحياء المستهدفة  -

 
                         كميـة النفـايـات المفرزة من  -

        المصدر 

ــــ   ــــدري                        هــــذا الفريق على إجراءات       ت
                  الفرز من المصدر  

                       وضـــــــــع خطــــة عمــــل وبيــــان مهــــام 
                             ومسؤوليات كل عضو في الفريق  
                          وضــــــــع جدول زمني يشــــــــمل مواعيد 
لزيـــــارات  لمـجـتـمـعـيـــــة وا للـقـــــاءات ا                              ا
                                   المدرسية ومواضيعها ومكان انعقادها 
                              وضــــع جدول زمني لتنفيذ النشــــاطات 

      صدر                        المتعلقة بالفرز من الم
فة للفرز                                   توفير حاويات بأحجام مختل
                              من المصـــــــدر وتوزيعها على األحياء 

             المستهدفة   
                                تخصـــيص  ليات لجمع المواد المفرزة 

                       وتحديد مواعيد الجمع   
                         شـــــورات وكل ما يلزم لتنفيذ   و          إعداد بر 

              مبتكرة للفرز                    حمالت إعالنية وتوعوية 
           من المصدر 

            مليون دينار           النهائية:   رة            كلفة المباد
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  -                                                                        الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها    :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

الــــــــــجــــــــــهــــــــــة  التمويل اإلجراءات   المبادرة 4 -أ  - 4
 المسئولة

اإلطـــــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 ر األداءمعايي

              مشـــــــــــاريع منظومـــة 
         والمرور:      النقل 
              مشـــــــاريع نقل أو  - 1

                  إعـــادة تـــأهيـــل مراكز 
            انــطــالق ووصـــــــــــول 

         الحافالت.
 

 مركز سفريات اربد المركزي:-1
اســـــــــتكمال األعمال التنفيذية والتي 
تشــــــــمل تعبيد الســــــــاحات وإنشــــــــاء 
المظالت في النصــــف األول من عام 

2020 

هيئـــــة النقـــــل -
 البري 
               موازنة البلدية -
        ت مانحة   جها -

 وزارة النقل-
وزارة - 

 األشغال 
ـــــــة - ـــــــري ـــــــدي م

 المرور 

 وزارة األشغال-
وزارة اإلدارة -

 المحلية 
 وزارة النقل -
 هيئة النقل البري  -
المساعد للشؤون -

 المالية واإلدارية  
        الــمســــــــــــــاعـــــد    -

               لشـــــــــؤون الكهرباء 
                   والميكانيك والمرور

 المديرية القانونية -
وحدة المشـــــــــاريع -

 ولية والبرامج الد

2018-
2020 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 

2019-
2023 

 نسبة تنفيذ المشروع-
نســــــــبة االلتزام بالموازنة -

 المخطط لها 
نسبة رضا المعنيين عدد -

األوامـــر الـــتـــغـــيـــريـــــة فـــي 
 المشروع 

ــــاولين - ــــائج تقييم المق نت
 المتعاقدين مع البلدية 

ــــــزام - ــــــت ــــــة االل نســـــــــــــــب
بـــــالمواصـــــــــفـــــات الفنيـــــة 

 المحددة
 

على أســــطا تركي  ألواح شــــمســــية 
 المجمع.المظالت إلنارة 

تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة 
 الدورية للمجمع.

 مجمع الشمال الجديد-2
 وإعداداســتكمال األعمال التصــميمية 

ـــة وجـــداول  ـــدســـــــــي المخططـــات الهن
الكميات والمواصــفات ووثائق العطاء 
الالزمة للمشـــروع في النصـــف األول 

 2020من عام 
الحصــول على الموافقات الالزمة من 

 المعنية. والجهاتالمجلس البلدي 

طرح عطاء التنفيذ حس  المواصفات 
 الفنية المطلوبة

تشــكيل فريق لإلشــراف ومتابعة تنفيذ 
 المشروع.

نقل المجمع الشـــــــــمالي الحالي بعد 
االنتهــــاء من األعمــــال التنفيــــذيــــة 

 للمجمع الجديد.
                                  تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة 

                الدورية للمجمع.
                            مليون دينار لمجمع عمان شــامال     16           النهائية:              كلفة المبادرة 
                     مليون المجمع الشمالي   3       مليون(    5            االستمالكات   
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  -           استدامتها :     يضمن                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

  4 -أ  - 4
 المبادرة 

الـــــجـــــهـــــة  التمويل اإلجراءات 
 المسئولة 

اإلطــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

       مشــــــــــــــاريــــع 
ــــظــــومـــــة  ــــن        م
      الــــــــنــــــــقـــــــــل 
         والمرور:

مشـــــروع    - 2
إدارة المواق  
بــــــــــاألجــــــــــرة 
  االتوبارك(

 

      ختيار                                    تشـــــــــكيل لجنة من المعنيين في البلدية ال
                                         وتحديد مواقع الشــــــــوارع المراد تنفيذها ووضــــــــع 
                                         خطة تنفيذية ومراحل زمنية لتنفيذ المشروع 

هـــيـــئـــــة -
الـــــنـــــقـــــل 
 البري 
       مــوازنـــــة  -

        البلدية
     جـــهـــــات  -

      مانحة

وزارة -
 النقل
وزارة - 

 األشغال 
مـــديريـــة -

 المرور 
مـــديريـــة -

 االستثمار

 وزارة األشغال-
 وزارة اإلدارة المحلية -
 وزارة النقل -
 ئة النقل البري هي -
المســــــــاعد للشــــــــؤون -

 المالية واإلدارية  
              المســــــاعد لشــــــؤون    -

                    الكهربـــــاء والميكـــــانيـــــك 
        والمرور
 المديرية القانونية -
المســـــــــاعد لشـــــــــؤون -

 التخطيط
ــع - ــمشــــــــــــــاري وحـــــدة ال

 والبرامج الدولية 

2019-
2020 

 نسبة تنفيذ المشروع-
نســـــــــبــة االلتزام بـالموازنــة -

 المخطط لها 
يين عدد نســـبة رضـــا المعن-

 األوامر التغيرية في المشروع 
نتـــــائج تقييم المقـــــاولين -

 المتعاقدين مع البلدية 
نســبة االلتزام بالمواصــفات -

 الفنية المحددة
نســـــــبة اإليرادات المتحققة -

من المشـــــــــروع  مقـــــارنـــــة 
 بالمخطط له

                                            دراســــة و تحديد مواقع المواق  باألجرة المقترحة 
                  ضمن المرحلة األولى

                                       د المخططات الالزمة ووثائق العطاء الالزمة     إعدا
                                        والشـــــــــروط المرجعيـة لطرح العطـاء في المرحلــة 

        الثانية
                   طرح و إحالة العطاء
               تنفيذ المشروع 

                                 تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ المشروع
                                  إعـــداد موقع أو تطبيق الســـــــــتقبـــال شـــــــــكـــاوى 

          المواطنين

                                      المشروع استثماري له عائد مالي للبلدية      ة :                      كلفة المبادرة النهائي
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

 4-أ-4
  المبادرة

الـــــجـــــهـــــة  التمويل اإلجراءات 
 المسئولة 

اإلطـــــــــــــــار  ندة الجهة المسا
 الزمني

 معايير األداء

       مشـــــــــــــاريع 
       مـــنـــظـــومـــــة 
ـــــــل  ـــــــق ـــــــن       ال
         والمرور:

      مشروع    - 3
      إدارة 

        الــــمــــواقــــ  
       بــــــــاألجــــــــرة 
         مــــــواقــــــ 
ـــــه          عـــــامودي
       مـــــتـــــعـــــددة 
         الطوابق(

 

يار وتحديـد  لدية الخت                                                 تشـــــــــكيل لجنة من المعنيين في الب
                                                مواقع مواق  االصـطفاف العامودية المقترحة ووضـع خطة 

     روع                                 تنفيذية ومراحل زمنية لتنفيذ المش

هيئة النقل -
 البري 
       مـــــــوازنـــــــة  -

        البلدية
     جـــــــهـــــــات  -

      مانحة

وزارة -
 النقل
وزارة - 

 األشغال 
ــــة - ــــديري م

 المرور 

 وزارة األشغال-
 وزارة اإلدارة المحلية -
 وزارة النقل -
 هيئة النقل البري -
المســـاعد للشـــؤون -

 المالية واإلدارية  
              المساعد لشؤون    -

                    الكهربــاء والميكــانيــك 
        والمرور
 رية القانونية المدي-
وحــدة المشـــــــــــاريع -

 والبرامج الدولية 

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نسبة االلتزام بالموازنة  -

            المخطط لها 
                  نســــبة رضــــا المعنيين  -

                       عدد األوامر التغيرية في 
         المشروع 

                      نتــائج تقييم المقــاولين  -
                       المتعاقدين مع البلدية 

             نســــــــــــــبـــــة االلـــــتـــــزام  -
                  بـــالمواصـــــــــفـــات الفنيـــة 

        المحددة
 

                                    مواقع المواق  العمودية المقترحة ضــــــمن         وتحديد      دراســــــة 
              المرحلة األولى

                                                 البدء بإجراءات اســـتمالك وشـــراء المواقع المقترحة ضـــمن 
              الخطة المعدة 

                                                   إعداد المخططات الالزمة ووثائق العطاء الالزمة والشــروط 
                  المرجعية لكل موقع

       العطاء        وإحالة    طرح 
     روع           تنفيذ المش

                                 تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ المشروع
                                    تجهيز تطبيق الستقبال شكاوى المواطنين

            مليون دينار   3           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  - :                                                                     الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها                 الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

 معايير األداء اإلطار الزمني الجهة المساندة  الجهة المسئولة  التمويل اإلجراءات  المبادرة   4 -أ  - 4
              مشـــــــــــاريع منظومــة 

         والمرور:      النقل 
              مشــروع اســتكمال  - 4

ـــــري  ـــــدائ ـــــحـــــزام ال                ال
        الداخلي
 

                                  مخاطبة وزارة األشغال لعمل الدراسات 
       الالزمة

ل هيئـــة النقـــ-
 البري 
       مــــــــــوازنــــــــــة  -

        البلدية
           جهات مانحة -

 وزارة النقل-
 وزارة األشغال - 
 مديرية المرور -

 وزارة األشغال-
 وزارة اإلدارة المحلية -
 وزارة النقل -
 هيئة النقل البري -
المســـــــاعد للشـــــــؤون -

 المالية واإلدارية  
              المســـــاعد لشـــــؤون    -

ــــاء والميكــــانيــــك                      الكهرب
        والمرور
 المديرية القانونية -
وحـــــدة المشــــــــــــــاريع -

 والبرامج الدولية

2019    - 
2023     

           نســبة تنفيذ  -
        الـــمشــــــــــــروع 
           وفق المخطط 

    له 
                                قيام وزارة األشــــــغال بعمل الدراســــــات 
                                    الالزمة وإعداد وثائق العطاء المطلوبة

                   طرح العطاء للتنفيذ
             تنفيذ العطاء

 
 
 
 
             مليون دينار      1.5  :                        كلفة المبادرة النهائية 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -                                                                                                     الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

 4 -أ  - 4
  المبادرة

 ايير األداءمع اإلطار الزمني الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات 

       مشــــــــــــــــاريـــــــع 
             منظومـــة النقـــل 

         والمرور:
      مشــــــــــــــروع  - 5

       الـــــــجســــــــــــــــور 
         واألنفاق 

 

                           الواردة للبلدية حول األزمات           الشـــــــــكاوى       دراســـــــــة 
                                               المرورية الخانقة في موقع مختلفة من بلدية اربد 

هيئـــة -
الــنــقـــــل 
 البري 
- 

       موازنـــة 
        البلدية
- 

     جهــــات 
      مانحة

 وزارة النقل-
 وزارة األشغال - 
 مديرية المرور -

 األشغالوزارة -
وزارة اإلدارة -

 المحلية 
 وزارة النقل -
 هيئة النقل البري -
المساعد للشؤون -

 المالية واإلدارية  
        المســـــــــــــاعـــــد    -

               لشــــــــؤون الكهرباء 
                   والميكانيك والمرور

 المديرية القانونية -
وحدة المشـــــــاريع -

 والبرامج الدولية 

2019    - 
2023     

           نســبة تنفيذ  -
        الـــمشــــــــــــروع 
           وفق المخطط 

    له 
                             وء على محور شـــارع األمير الحســـن          تســـليط الضـــ

                                          لكثرة الشكاوى الواردة واالزدحامات المرورية
                                          مخاطبة وزارة األشـــــغال لمعالجة الوضـــــع المروري 

                           في هذا الطريق النافذ الهام
                                              متابعة البلدية لوزارة األشــغال لطرح عطاء لدراســة 
ــة والتجهيز لطرح عطــاء                                             الحلول المروريــة الممكن

        التنفيذ
                                       تنفيذ الجسور والنفق في المواقع المحددة

 
 
 
 

            مليون دينار    70           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -                                                                        الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها    :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                  يع تنموية مستدامة           تنفيذ مشار 

اإلطـــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات   المبادرة 4 -أ  - 4
 الزمني

 معايير األداء

                    مشــاريع منظومة النقل 
         والمرور:

              مشـــــــــروع الرقــابــة  - 6
               المرورية ا لية

 

                 عمـــل دراســــــــــــة الختيـــار 
                         المواقع لتركيــ  الكــاميرات 

           والرادارات

                موازنة البلدية  -
         ة اإلدارة      وزار  -

        المحلية
           أمـــــانـــــة عـــمـــــان  -

        الكبرى 

              مديرية المرور -
              مديرية األقســــــــام  -

            الكهربائية 
               مديرية المعرفة -
              لجنة العطاءات -
               المقـــاول المحـــال  -

            عليه العطاء

           أمانة عمان -
         قســــم شــــرطة  -  

      السير
لمســــــــــــــاعـــــد - ا

للشـــؤون المالية 
 واإلدارية  

        المســـــــــــاعــد    -
               لشؤون الكهرباء 
           والـــمـــيـــكـــــانـــيـــــك 

        والمرور
        الفنية         اللجنة -
         الــــمـــــديــــريـــــة    -

          القانونية

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع
                       نســـــــــبــة االلتزام بــالموازنــة 

            المخطط لها 
                      نســـــبة رضـــــا المعنيين عدد 
ـــي  ـــريـــــة ف ـــغـــي ـــت                    األوامـــر ال

         المشروع 
ين                        نتـــــائج تقييم المقـــــاول
                       المتعاقدين مع البلدية 

                        نســــبة االلتزام بالمواصــــفات 
               الفنية المحددة

                     نســبة المســاهمة في خف  
             ادث المرورية     الحو 

                 تجهيز وثائق عطاء
           طرح العطاء
             إحالة العطاء
             تنفيذ العطاء

 
 
 

                  مليون دينــار أردني      1.5           النهــائيــة:              كلفــة المبــادرة 
                                             لمشروع الرقابة بالكاميرات والرادارات فقط (
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  -                                                                       الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها   :    يز            الرابع: تعز                  الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

اإلطــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات   المبادرة 4 -أ  - 4
 الزمني

 معايير األداء

                    مشاريع منظومة النقل 
         والمرور:

            مشــــــــــروع النقـــــل  - 7
      خطوط(   7        الحضري  

 

                        إعـــداد الـــدراســــــــــــات في دائرة 
                  المرور في البلدية

               موازنة البلدية   -
            جهات مانحة  -

 وزارة النقل-
 وزارة األشغال - 
 مديرية المرور-

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
              وزارة التخطيط -
                مديرية التخطيط  -
         الــــــمــــــديــــــريــــــة    -

          القانونية

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                        نســـــــــبــة االلتزام بــالموازنــة -

            المخطط لها 
                        رضا المعنيين عدد األوامر    -

                     التغيرية في المشروع 
                      نتـــــائج تقييم المقـــــاولين  -

                       المتعاقدين مع البلدية 
                        نســـبة االلتزام بالمواصـــفات  -

               الفنية المحددة
 

                           التنســـيق مع مكت  هيئة النقل 
              البري في اربد

                             اعتماد الدراســات من قبل وزارة 
      النقل

        التمويل               البحي عن مصادر 
 
 
 
 

             مليون دينار    5           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

اإلطــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات  بادرة الم  4 -أ  - 4
 الزمني

 معايير األداء

                    مشاريع منظومة النقل 
         والمرور:

            مشــــــــــروع النقـــــل  - 8
              السككي الخفيف

 

                        الحصــــــول على الموافقات من 
        الشركاء

               موازنة البلدية   -
           جهات مانحة -
ــــــــــــــــوزارات  -            ال

         المعنية 
        الشركاء -
 

ـــــمســــــــــــــاعـــــد  -         ال
     سية             للشؤون الهند

        المســــــــــــاعــــد    -
               لشــــــؤون الكهرباء 
ــــيـــــك  ــــكـــــان ــــمــــي            وال

        والمرور
              مكت  استشاري  -
       مــــــــــديــــــــــريــــــــــة  -

         العطاءات
              الشــــــركة المحال  -

             عليها العطاء

             وزارة النقل  -
            لجنة متخصصة    -

           في البلدية
ـــة األمن    -             مـــديري
      العام
        الـــــمســــــــــــــاعـــــد  -

               للشــــــــؤون المالية 
         واإلدارية
        الــمســــــــــــــاعـــــد    -

              لشؤون التخطيط
         الـــــمـــــديـــــريـــــة    -

          القانونية

2019    - 
202   3  

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نســــــــبة االلتزام بالموازنة  -

            المخطط لها 
                      نسبة رضا المعنيين عدد  -

                   األوامـــر الـــتـــغـــيـــريـــــة فـــي 
         المشروع 

                      نتــــائج تقييم المقــــاولين  -
                       المتعاقدين مع البلدية 

             نســـــــــــــــبــــــة االلــــــتــــــزام  -
                  بـــــالمواصـــــــــفـــــات الفنيـــــة 

        المحددة
 

ـــدراســــــــــــات وتجهيز                        إعـــداد ال
         الوثائق 

           طرح العطاء
             إحالة العطاء
             تنفيذ العطاء

 
 
 

             مليون دينار    180           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

  4 -أ  - 4
 المبادرة 

اإلطــــــــــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات 
 الزمني

 معايير األداء

       مشــــــــــــــــاريــــــــع 
             منظومـــة النقـــل 

         والمرور:
      مشــــــــــــــروع  - 9

              تحديد اتجاهات 
      السير
 
 

                               إعداد الدراســــــــة المرورية للشــــــــوارع 
                      المستهدفة في المدينة 

       مــــــــوازنــــــــة    -
        البلدية
             وزارة اإلدارة    -

         المحلية 

        المســـــــــــــاعــــد    -
               لشــــــؤون الكهرباء 
ــــيـــــك  ــــكـــــان ــــي ــــم            وال

        والمرور
              مديرية المرور -
               شــركتي الكهرباء  -

         واالتصاالت
               مديرية الزراعة -

         المحافظة -
         قســـــــم شـــــــرطة  -

      السير
ــــمســــــــــــــاعـــــد  -         ال

               للشــــــؤون المالية 
         واإلدارية
         الـــــمـــــديـــــريـــــة    -

          القانونية

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نســـــــــبــة االلتزام بــالموازنــة 

            المخطط لها 
            ا المعنيين        نسبة رض -
 
                       عدد األوامر التغيرية في  -

         المشروع 
                      نتـــــائج تقييم المقـــــاولين 
                       المتعاقدين مع البلدية 

 
                        نسبة االلتزام بالمواصفات  -

               الفنية المحددة
 

                               إعداد المخططات الهندسية الالزمة
                               مخاطبة شركتي الكهرباء واالتصاالت 

             لنقل العوائق
   الت                           قيام شــــــركتي الكهرباء واالتصــــــا

             بنقل العوائق
                                  قيام مديرية الزراعة بالكشـــــــف وإزالة 

                و/أو نقل األشجار
ـــد مكـــانهـــا  ـــة الجزر وتعبي ـــذ إزال                                 تنفي

                 وتعديل التقاطعات
 
 

            ماليين دينار   3           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها :                                           لبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الدور التنموي ل               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

  5 -أ  - 4
 المبادرة

اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة  التمويل اإلجراءات 
 الزمني

 معايير األداء

 
      إنشـــــــــــاء  -

      مـــــــــراكـــــــــز 
        ثقافية 
 

                                          تحديد احتياجات البلدية إلنشاء مباني مختلفة 
                               يم الخـــــدمـــــات للمواطنين أو لغـــــايـــــات     لتقـــــد

         االستثمار

       موازنــــة  -
         البلدية 
     جهـــــات  -

        مانحة  

         الــــمـــــديــــريـــــة    -
     وحدة    -          الثقافية

               العالقــات العــامــة 
       واإلعالم

        مــــــديــــــريــــــات  -  
        الــــــمســـــــــــــــاعــــــد 
ـــــــــلشــــــــــــــــــؤون         ل

          الهندسية 

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
               المساعد للشؤون    -

          الهندسية 
               المساعد للشؤون  -

                 المالية واإلدارية
                المســـــاعد لشـــــؤون 

        التخطيط
                مديرية االستثمار -
ــــــة    - ــــــري ــــــمــــــدي          ال

            القانونية  
              وحدة المشــــــاريع    -

                  والبرامج الدولية 

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
             نســــــــــــبـــــة االلـــتـــزام  -

                      بالموازنة المخطط لها 
                  نسبة رضا المعنيين -
           عـــــــدد األوامـــــــر    -

                     التغيرية في المشروع 
            نــــتـــــائــــج تــــقــــيــــيــــم  -

                     المقــاولين المتعــاقــدين 
            مع البلدية 

        االلـــتـــزام       نســــــــــــبـــــة -
                  بالمواصـــــــــفات الفنية 

        المحددة
 
 

                الهندسية الالزمة            والمخططات               إعداد الدراسات 
                                        وجداول الكميات والمواصــــفات ووثائق العطاء 

                          الالزمة والجدوى االقتصادية 
                                      الحصـول على الموافقات الالزمة من المجلس 

         المعنية.         والجهات       البلدي 
         لمواصـــفات                              طرح وإحالة عطاء التنفيذ حســـ  ا

                الفنية المطلوبة
                                        تشكيل فريق لإلشراف ومتابعة تنفيذ المشروع 

                                وإجراء الفحوصات المخبرية الالزمة
                                          تشكيل فريق لتقييم ومتابعة الصيانة الدورية

            مليون دينار   2           النهائية:       مبادرة        كلفة ال
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  - :                                                             تنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها                                         الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز الدور ال
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  6 - أ - 4
 المسئولة

اإلطـــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

                 ناء وتأهيل قاعات  ب -
              مــــتــــعـــــددة األغــــرا  
              ومســـــــــــــارح ثقــــافيــــة 

         اجتماعية
 

ــــد ــــاجــــات وأولويــــات        تحــــدي                   احتي
                            المناطق إلنشـــاء  قاعات متعددة 
                     األغرا  ومســـــــــــــارح ثقـــــافيـــــة 
                             اجتماعية والتي تخدم اكبر عدد 
                           من المواطنين ضــــمن أحياء غير 

            مخدومة بها.

ــــــــــة  -        مــــــــــوازن
         البلدية 
          قطاع خاص  -

      ديــــريـــــة    الــــمـــــ -
           الثقافية  

 
       لــمســــــــــــــاعـــــد  ا -

       لـــــــــلشــــــــــــــــــؤون 
           الهندسية  

       لــمســــــــــــــاعـــــد  ا -
               للشــــؤون المالية 

         واإلدارية
  د       الــمســــــــــــــاعـــــ -

              لشؤون التخطيط
 
       مـــــــــديـــــــــريـــــــــة  -

         االستثمار
     وحـــــــــــــــــــــــــــدة  -  

ـــــع  ـــــمشــــــــــــــاري          ال
                  والبرامج الدولية 

ــــمـــــ   - ــــريـــــة    ال       دي
          القانونية

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع
                      سبة االلتزام بالموازنة  ن -

            المخطط لها 
       معنيين           نسبة رضا ال -
        لتغيرية  ا           عدد األوامر  -  

            في المشروع 
                     تـائج تقييم المقــاولين  ن -

                       المتعاقدين مع البلدية 
            ســــــــــــــبـــــة االلـــــتـــــزام  ن -

                  بـــالمواصـــــــــفـــات الفنيـــة 
        المحددة
 
            دد الــــــبــــــرامــــــج/  عــــــ -

ــــة                      الفعــــاليــــات المجتمعي
                 التي تم تنفيذها 

                              اختيار موقع مالئم مملوك لبلدية 
             اربد الكبرى 

                     تحضـــــــــير المخططــــات وجــــدول 
                              الكميات والمواصــفات ونوع العمل 
                        المطلوبـــــة لكـــــل من القـــــاعـــــات 

         والمسارح
       الالزمة                       الحصـــول على الموافقات

                          من المجلس البلـــدي و الجهـــات 
         المعنية.

                     طرح عطــــاء التنفيــــذ حســـــــــــــ  
                          المواصفات الفنية المطلوبة

                          تشـــــكيل فريق لإلشـــــراف ومتابعة 
                تنفيذ المشروع .

                          تشـــــــــكيــل فريق لتقييم ومتــابعــة 
                الصيانة الدورية

                          تنفيـذ خطـة الصـــــــــيـانـة الـدوريـة 
                  للقاعات والمسارح 

               ضع خطة للتشغيل  و 
             مليون دينار    4                         كلفة المبادرة النهائية : 
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  -                                                                                                     الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

 7-أ-4
 المبادرة 

ـــجـــهـــــة  التمويل اإلجراءات  ال
 المسئولة 

اإلطــــار  هة المساندة الج
 الزمني

 معايير األداء

        اســـــــــتكمال 
      إنشـــــــــــــــــاء 
       وتشـــــــــغيـــل 
ــطــقـــــة  ــمــن         ال
          الحرفية  

                              شراء قطعة ار  مناسبة أو تخصيص 
                                    قطعة من أمالك البلدية إلقامة المشروع 

 
- 

     جهــــات 
       مانحة 
 

       مديرية    -
         االستثمار

        الـــــمســـــــــــــاعـــــد  -
                  للشؤون الهندسية  

        الـــــمســـــــــــــاعـــــد  -
               للشـــــــؤون المالية 

         واإلدارية
        الـــــمســـــــــــــاعـــــد  -
           ون التخطيط    لشؤ 
       مـــــــــديـــــــــريـــــــــة  -

   ة            االســـــــتثمار وحد
                  المشاريع والبرامج 

         الدولية 
ـــــة    - ـــــري ـــــمـــــدي          ال

          القانونية

 
2018     
 
 

2018     
 
 

2019     
 
 
 

2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نســـــــــبة االلتزام بالموازنة  -

            المخطط لها 
                  نسبة رضا المعنيين -
 
                       عدد األوامر التغيرية في  -  

         المشروع 
 
                      نتـــــائج تقييم المقـــــاولين  -

            مع البلدية             المتعاقدين
                        نسبة االلتزام بالمواصفات  -

               الفنية المحددة
                   نســـــبة شـــــاغلي المنطقة  -

                      من الحرفيين والمهنيين

                                 الحصــــــول على موافقة الجهات المعنية 
               إلقامة المشروع.

                             إعداد عناصــــــر المشــــــروع و الشــــــروط 
                              المرجعيــــة لعطــــاء إعــــداد المخططــــات 
                              الهنــدســـــــــيــة وجــداول الكميــات وكــافــة 

       وبة  .             الوثائق المطل
                    طرح العطاء وإحالته.

ية تمهيدا                                  إعداد المخططات التفصـــــــــيل
               لعطاء التنفيذ 

                       البحي عن مصادر التمويل
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
                           إعداد خطة الصيانة والتشغيل
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  -           استدامتها :                                                          الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

 8-أ-4
 المبادرة 

ــــــة  التمويل اإلجراءات  ــــــجــــــه ال
 المسئولة 

ــــــــجــــــــهــــــــة  ال
 المساندة 

اإلطـــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

            إعداد خارطة 
  ر       اســـــــــتثمـــــا
            بالشـــراكة مع 
ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــه        ال
           االســـــتثمارية 
ــــــــة  ــــــــي         األردن
ـــــــالت        وحـــــــم
        تـــرويـــجــــيـــــة 
         إقليمية 

                                    عمل دراسة محلية للواقع االستثماري في 
           بلدية اربد

- 
ـــة         موازن
        البلدية
  - 

     جهــــات 
       مانحة 
 

       مـــــديــريـــــة  -
         االستثمار

ــــة  -   ــــديري        م
         التخطيط 

       الـــــهـــــيـــــئـــــة  -
           االســــــــتثمارية 
         األردنية 
             وزارة اإلدارة  -

 -        الــمــحــلــيـــــة 
         الــمــنــظــمـــــات 

         الدولية 
      مســــــــــاعـد   ال -

       لــــلشـــــــــــــؤون 
        الــــــمــــــالــــــيــــــة 
         واإلدارية
        المســــــــــاعـد  -

      لشـــــــــــــــــــؤون 
        التخطيط
 

2019    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
ــــتــــزام  -              نســـــــــــــبـــــة االل

                      بالموازنة المخطط لها 
                  نسبة رضا المعنيين -
 
                    عــدد األوامر التغيريــة  -

            في المشروع 
                  نســـــــــبة تنفيذ الحملة  -

         اإلعالمية 
                 نســـــبة تحقيق أهداف  -

        المشروع

          ومواقعها     ارية                      تحديد المشـــــاريع االســـــتثم
                                      والتي تنشط الحركة االقتصادية والتجارية 
                                  في اربـــد وقـــادرة على أن تخـــدم الرؤيـــة 

                     االستثمارية المطروحة 
                                     اعتماد البرامج المعمول بها في األقســــام 

           لغايات رسم   ( GIS                     الهندسية في البلدية  
                           خارطة اقتصادية واستثمارية 

                            عمــل لقــاءات مجتمعيــة مع أصـــــــــحــاب 
                             شـــــــــاريع واالســـــــــتثمارات حول الواقع    الم

                               االقتصــــادي ومدى التوســــع االســــتثماري 
         ومناطقه 

ـــالمواقع  ـــل نهـــائي وخـــارطـــة ب                                عمـــل دلي
                                 االســـــتثمارية والحصـــــول على الموافقات 

               الرسمية عليها 
                             عمــل حملــة إعالميــة لنشـــــــــر الخــارطــة 

         والدليل 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة

ـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  9-أ-4 ال
 المسئولة

اإلطــــــــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

          إنشــــــاء ســــــوق 
              الجمعة الشعبي

                    راء قطعة ار  مناســـــــبة  شـــــــ
               إلقامة المشروع 

       مـــــــــوازنـــــــــة  -
        البلدية
     جـــــــهـــــــات  -  

       مانحة 
 

       مـــــــديـــــــريـــــــة  -
         االستثمار

       مــــــديــــــريــــــة  -  
        التخطيط

             وزارة اإلدارة  -
         المحلية 
        الــــمســـــــــــــاعـــــد  -

               للشــــــؤون المالية 
          واإلدارية 

ـــــــــة  - ـــــــــري ـــــــــدي        م
          االستثمار 

         الـــــمـــــديـــــريـــــة    -
            القانونية  

              وحدة المشـــاريع  -
                  والبرامج الدولية 

 

2020    - 
2024     

فيـــــ تنـ   ذ          نســــــــــبـــــة 
        المشروع

             نســــــــــبـــــة االلـتـزام 
ــالموازنــة المخطط                   ب

     لها 
         نســـــــــبـــة رضــــــــــــا 

          المعنيين 
           عــــــــدد األوامــــــــر 
            الـــتـــغـــيـــريـــــة فـــي 

         المشروع 
ـــم  ـــي ـــي ـــق ـــج ت ـــتـــــائ             ن
ــــــمــــــقــــــاولــــــيــــــن            ال
              المتعـــــاقـــــدين مع 

         البلدية 
             نســــــــــبـــــة االلـتـزام 
                  بالمواصــفات الفنية 

        المحددة
 
 

                         الحصول على موافقة الجهات 
                     المعنية إلقامة السوق 
فاه لدية                 توقيع مذكرة ت            م مع ب

                         الرمثا كشركاء في المشروع
                    إعداد عناصـــــــــر المشـــــــــروع 

               المرجعيــة لعطــاء          والشـــــــــروط
                        إعداد المخططات الهندســــــــية 
                     وجـــــداول الكميـــــات وكـــــافـــــة 

                 المطلوبــة ودراســـــــــــة        الوثــائق 
                     األثر البيئي للمشروع 
                   طرح العطاء وإحالته

                         إعداد المخططات التفصــــــيلية 
                      تمهيدا لعطاء التنفيذ 

                       البحي عن مصادر التمويل
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

              تنفيذ المشروع
                           إعداد خطة الصيانة والتشغيل
ـــديـــة على  ـــدريـــ  كوادر البل                         ت
                      تشـــغيل وصـــيانة الســـوق كال 

         وفق عمله
                        الشــــــــراكة مع القطاع الخاص 
                         لتشغيل واستدامة المشروع.
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  -           استدامتها :                                                          الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   -  أ 
 10-أ-4

 المبادرة 
ـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  ال

 المسئولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 عايير األداءم

      إنشـــــــــــــــاء 
  (  4       فنـــدق 
     نجوم

                                      شـــــراء قطعة ار  مناســـــبة أو تخصـــــيص قطعة من 
                            أمالك البلدية إلقامة المشروع 

     قطــــاع   
    خاص

       مــــــــديــــــــريــــــــة 
          االستثمار 
 

                     وزارة اإلدارة المحليــــة 
  +                +مديرية الســـــــــياحة
            مســــــــــاعد لشـــــــــؤون 
               التخطيط+ مســـــــــــاعــد 
                  للشــؤون الهندســية + 
             مســـــــــاعد للشـــــــــؤون 
               الفنيـــة + مســـــــــــاعـــد 
  ة              للشـــــــــؤون المـــــاليـــــ
                   واإلداريـــة+ المـــديريـــة 
                  المــــاليــــة +المــــديريــــة 
                   القـــانونيـــة + القطـــاع 

      الخاص

2020    - 
2024     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نســــبة االلتزام بالموازنة  -

            المخطط لها 
                  نســــــبة رضــــــا المعنيين  -

                       عدد األوامر التغيرية في 
         المشروع 

                      نتـــائج تقييم المقـــاولين  -
                       المتعاقدين مع البلدية 

             نســــــــــــــبـــــة االلـــــتـــــزام  -
       الفنيــــة            بــــالمواصـــــــــفــــات 

        المحددة
              نســــــــــــــبـــــة اإليـــــرادات  -

                     المتحققة من المشروع 

                                       الحصـــــــــول على موافقـــة الجهـــات المعنيـــة إلقـــامـــة 
         المشروع.

                                            إعداد عناصـــر المشـــروع و الشـــروط المرجعية لعطاء 
                                             إعداد المخططات الهندســــــــية وجداول الكميات وكافة 

          المطلوبة.        الوثائق 
                    طرح العطاء وإحالته.

                                         المخططات التفصيلية تمهيدا لعطاء التنفيذ        إعداد
                       البحي عن مصادر التمويل
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
                                     إعداد خطة الصيانة والتشغيل واالستدامة

                                               الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المشروع/التشغيل 
                    من قبل شركة البلدية

       مليون  5           النهائية:         المبادرة      كلفة 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   -  أ 
-أ-4
11 

 المبادرة 

الـــــــجـــــــهـــــــة  التمويل اإلجراءات 
 المسئولة

 معايير األداء الزمني اإلطار الجهة المساندة 

      إنشــــــــــاء 
      مـــــديــنـــــة 
        ترفيهية

                                      شـراء قطعة ار  مناسـبة أو تخصـيص قطعة من 
                            أمالك البلدية إلقامة المشروع 

     قـــــطـــــاع 
    خاص

ــــــة  ــــــري        مــــــدي
          االستثمار 
- 

                       وزارة اإلدارة الـــمـــحـــلـــيـــــة + 
                       الجهـــات المـــانحـــة +مـــديريـــة 

        السياحة
ــريـــــات           مـــــدي

                   مســــــــــاعد الرئيس لشـــــــــؤون 
                      التخطيط+مديريات مســــــــــاعد 

            ون الهندســــــية             الرئيس للشــــــؤ 
                     مــديريــات مســـــــــــاعــد الرئيس 
                       للشـــــــــؤون الفنيـة +مـديريـات 
                    مســـــــــاعد الرئيس للشـــــــــؤون 
ـــة+ القطـــاع  ـــة واإلداري ـــالي                          الم

      الخاص

2020
-
2024 

                   نسبة تنفيذ المشروع
ـــزام  -              نســــــــــــبـــــة االلـــت

                      بالموازنة المخطط لها 
                  نســبة رضــا المعنيين  -

                    عـــدد األوامر التغيريـــة 
            في المشروع 

                      نتائج تقييم المقاولين  -
                دين مع البلدية        المتعاق
ـــزام  -              نســــــــــــبـــــة االلـــت

                  بـالمواصـــــــــفـات الفنيـة 
        المحددة
ــرادات  -               نســـــــــــبـــــة اإلي

                    المتحققة من المشروع 
                   مقارنة بالمخطط لها

                                       الحصـــــــــول على موافقـة الجهـات المعنيـة إلقـامــة 
         المشروع.

                  طرح عطاء لالستثمار
                                               إعداد المخططات التفصيلية تمهيدا لعطاء التنفيذ 

                 عن مصادر التمويل      البحي 
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
                           إعداد خطة الصيانة والتشغيل

                               الشـــــــــراكـــــة مع القطـــــاع الخـــــاص لتشـــــــــغيـــــل 
                                    المشروع/التشغيل من قبل شركة البلدية

             مليون دينار   8           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -          استدامتها:                                                          الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز  ي                الهدف االستراتيج
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   -  أ 
 12-أ-4

 المبادرة 
اإلطــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات 

 الزمني
 معايير األداء

           إنشاء مشغل 
          خيــاطــة وزي 

     عمال

                     مناســبة إلقامة المشــروع               شــراء قطعة ار  
                            أو تخصـــــــــيص موقع مناســـــــــ  من أمالك 

                البلدية للمشروع

             موازنــة بلــديــة 
             اربد الكبرى 
          +قطاع خاص

                  مديرية االستثمار   
            غـــــرف الـــــتـــــجـــــارة 
                والصناعة +مساعد 
                للشــؤون الهندســية 
              + مســاعد لشــؤون 
          الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط + 
                   المديرية المالية + 
                   المــديريــة القــانونيــة 
                + وحدة المشـــــاريع 

       دولية            والبرامج ال

2020     
 

                   نسبة تنفيذ المشروع -
                       نســـــــــبــة االلتزام بـالموازنــة  -

            المخطط لها 
                      نســـبة رضـــا المعنيين عدد  -

                            األوامر التغيرية في المشروع 
                      نتـــــائج تقييم المقـــــاولين  -

                       المتعاقدين مع البلدية 
                        نســبة االلتزام بالمواصــفات  -

               الفنية المحددة
                       نســـــــبة اإليرادات المتحققة  -

                  مـن الـمشــــــــــروع مـقـــــارنـــــة 
        خطط لها    بالم
                      عــدد فرص العمــل التي تم  -

                        توفيرها للمجتمع المحلي 

                                    الحصـول على الموافقات من جميع الجهات 
                       المعنية بإنشاء المشروع

                                    إعداد الشـــــــــروط المرجعية للعطاء وتحديد 
               عناصر المشروع 
                   طرح العطاء وإحالته

                                إعـــداد المخططـــات التفصـــــــــيليـــة وجـــداول 
            عطاء الالزمة                 الكميات ووثائق ال

                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته
               تنفيذ المشروع 

                                 تـــدريـــ  فريق مؤهـــل من موظفي البلـــديـــة 
                   لتشغيل هذا المشروع

                                      إعداد خطة التشغيل والصيانة واالستدامة.
          ألف دينار    50           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -          استدامتها:                                                          الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن          : تعزيز      الرابع                 الهدف االستراتيجي 
                            تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة   -  أ 
 13-أ-4

 المبادرة 
ــــــجــــــهــــــة  التمويل اإلجراءات  ال

 المسئولة
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة 
 المساندة 

اإلطــــــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

      إنشـــــــــــــــاء 
        مــخــتــبــرات 
     صـــــــــحيـــــة 
         وهندسية 

                 إلقامة المشــــروع أو                       شــــراء قطعة ار  مناســــبة
                                 تخصـــــــــيص موقع مناســــــــــ  من أمالك البلدية 

        للمشروع

       مـــوازنـــــة 
      بــلـــــديـــــة 
     اربـــــــــــــــد 
        الكبرى 
      +منحـــــة 
       خارجية
      + قر 

      مســــــــــــاعـــد 
       لــلشــــــــــؤون 
          الهندسية+
      مســــــــــــاعـــد 
       لــلشــــــــــؤون 
        الفنية 

             وزارة اإلدارة 
ــيـــــة +  ــمــحــل           ال
            وزارة الصـــــــحة 
       +جـــــــامـــــــعـــــــة 
ــــرمــــوك +  ــــي           ال
             جـــامعـــة العلوم 
             والتكنولوجيا

2020    - 
2021     
 

   وع                 نسبة تنفيذ المشر 
                       نســـــــــبـــــة االلتزام بـــــالموازنـــــة 

            المخطط لها 
                      نســـــــــبة رضـــــــــا المعنيين عدد 
                            األوامر التغيرية في المشروع 
                      نــتـــــائــج تــقــيــيــم الــمــقـــــاولــيــن 

                       المتعاقدين مع البلدية 
                        نســــــــبة االلتزام بالمواصــــــــفات 

               الفنية المحددة
                          نســـــــبة اإليرادات المتحققة من 
                           المشروع مقارنة بالمخطط لها
                         نسبة تنفيذ أهداف المشروع

                                    الحصـــــــــول على الموافقــات من جميع الجهــات 
                       المعنية بإنشاء المشروع

                          طرح عطاء الدراسة وإحالته 
                                        إعداد المخططات التفصـــــــــيلية وجداول الكميات 

                     ووثائق العطاء الالزمة
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
      تشــــــــغيل                                   تدري  فريق مؤهل من موظفي البلدية ل

            هذا المشروع
                                     تنفيذ خطة الصيانة والتشغيل واالستدامة

                مائتي ألف دينار     200           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها:                                                           الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
           ية مستدامة                  تنفيذ مشاريع تنمو    -  أ 
 14-أ-4

 المبادرة 
الــــــــجــــــــهــــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
اإلطــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

           إنشـاء محطة 
           المحروقات 

                                   شــراء قطعة ار  مناســبة إلقامة المشــروع 
                            أو تخصـــــــــيص موقع مناســـــــــ  من أمالك 

                البلدية للمشروع

ــــد  ــــة ارب ــــدي            بل
          الـــــكـــــبـــــرى + 
            منحة خارجية 
       + قر  

  ة      مــــــــديــــــــريــــــــ
         االســـــــــتثمـــــار 
         +مـــــديــــريـــــات 
      مســـــــــــــــاعـــــــد 
ـــــــس  ـــــــي ـــــــرئ        ال
       لـــــلشــــــــــــــؤون 
          الهندسية+

ــــــات  ــــــري ــــــدي         م
      مســـــــــــــــاعـــــــد 
ـــــــس  ـــــــي ـــــــرئ        ال
       لـــــلشــــــــــــــؤون 
            الفنية+شــــركة 

         البلدية 

                     وزارة اإلدارة المحلية 
                 + الجهات المانحة 
             + شـــــركة مصـــــفاة 

          +المــديريــة         البترول 
                    القانونية +المديرية 
               المــــاليــــة + وحــــدة 
                  المشـــــاريع والبرامج 
               الدولية +مســـــــــاعد 
                لشؤون التخطيط + 

             مســـاعد للشـــؤون   ال
                 الفنية + المســـــاعد 
                 للشؤون الهندسية 

                   نسبة تنفيذ المشروع     2020
                              نسبة االلتزام بالموازنة المخطط 

     لها 
                      نســـــــــبة رضـــــــــا المعنيين عدد 
                            األوامر التغيرية في المشروع 
                      نــتـــــائــج تــقــيــيــم الــمــقـــــاولــيــن 

                       المتعاقدين مع البلدية 
                        نســــــــبة االلتزام بالمواصــــــــفات 

               الفنية المحددة
              ت المتحققة من             نســـــــبة اإليرادا

                           المشروع مقارنة بالمخطط لها

                                    الحصــول على الموافقات من جميع الجهات 
                       المعنية بإنشاء المشروع

                                    إعداد الشـــــــــروط المرجعية للعطاء وتحديد 
               عناصر المشروع 
                   طرح العطاء وإحالته

                                إعـــداد المخططـــات التفصـــــــــيليـــة وجـــداول 
                             الكميات ووثائق العطاء الالزمة
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
                                     تنفيذ خطة الصيانة والتشغيل واالستدامة

          ألف دينار    70           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -    تها:                                                                الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدام               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية                               االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  - ب
 14-أ-4

 المبادرة 
الــــــــجــــــــهــــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

      مشــــــــــــروع 
ـــــر  ـــــطـــــوي       ت
    وســــــــــــــــــط 
نة       اربد       مدي
        اســــــتدامة   

        المدينة

         المرجعية          والشــــروط                    إعداد عناصــــر المشــــروع 
           ســـــــــية وجداول                           لعطاء إعداد المخططات الهند
                                الكميات وكافة الوثائق المطلوبة 

       مــــوازنـــــة    -
        البلدية
     جـــــــهـــــــات  -

       مانحة 
         شـــراكة مع  -

ــــــقــــــطــــــاع         ال
      الخاص

       مــــــديــــــريــــــة  -
         التخطيط 

       مــــــديــــــريــــــة  -
         التنظيم 
       مــــــديــــــريــــــة  -

         االستثمار
     وحـــــــــــــــــــــدة  -

         المشــــــــــــــاريع 
         والــــــبــــــرامـــــــج 

        الدولية

               الديوان الملكي -
                     وزارة اإلدارة المحلية -
              المســـــــاعد لشـــــــؤون    -

          التخطيط  
     شــــــــؤون           المســــــــاعد لل -

                  المالية واإلدارية 
               المســــــــاعد للشــــــــؤون  -

         الهندسية
              المســـــــــاعد لشـــــــــؤون  -

                    الكهربـــــاء والميكـــــانيـــــك 
        والمرور
              المســـــــاعد لشـــــــؤون    -

                  المجالس المحلية  
                    المديرية القانونية  -  
                    وحدة العالقات العامة  -

       واإلعالم

2017     
 

2018     
 

2018     
 

2019    - 
2020     
 

2020    - 
2023     

              تنفيذ المشروع   -
ـــالمواز  - ـــة االلتزام ب ـــة                      نســـــــــب    ن

            المخطط لها 
                   نسبة رضا المعنيين  -
                       عـــــدد األوامر التغيريـــــة في  -

         المشروع 
                      نـتـــــائـج تـقـيـيـم الـمـقـــــاولـيـن  -

                       المتعاقدين مع البلدية 
                        نســـــبة االلتزام بالمواصـــــفات  -

               الفنية المحددة
                          نسـبة اإليرادات المتحققة من  -

                           المشروع مقارنة بالمخطط لها
                         عدد فرص العمل التي وفرها  -

    حلي                   المشروع للمجتمع الم

                                    الحصول على الموافقات الالزمة للمشروع
                                   طرح عطاء إعداد الدراســـــــــة لكافة عناصـــــــــر 

                التطوير وإحالته
                                     إعداد المخططات التفصـــــيلية لكل عنصـــــر من 
ا                                            عناصـــر التطوير المقترحة في الدراســـة تمهيد 

               لعطاء التنفيذ 
                                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته على أربعة مراحل
                                    تنفيذ المشروع وفقا لعناصره ومراحله 

                                       إعداد خطة الصـيانة والتشـغيل لكل عنصـر من 
                      عناصر التطوير المعدة.

 
            مليون دينار    50           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها:          بما يضمن                                                  الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية                               االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  - ب
 14-أ-4

 المبادرة 
الــــــــجــــــــهــــــــة  التمويل اإلجراءات 

 المسئولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

       وإعــــــــــــــادة 
      تــــــأهــــــيــــــل 
       وتشـــــــــغيـل 
       الـــــبـــــيـــــوت 
ـــتـــراثـــيـــــة           ال
         المملوكـــــة 
ـــــة          لــلــبــلـــــدي

    بــــــــيــــــــت  
       جـــــمـــــعـــــهن
ــــــى  ــــــن ــــــب      م
        البلدية

                       موظفي البلــــديــــة المعنيين               إعــــداد فريق من 
                                        لدراســــــة النشــــــاطات المقترحة لكل مبنى تراثي 

                             وبالتشارك مع المجتمع المحلي 

       مــــوازنـــــة    -
        البلدية
     جـــــــهـــــــات  -

       مانحة 
         شـــراكة مع  -

ــــــقــــــطــــــاع         ال
      الخاص

       مــــــديــــــريــــــة  -
         التخطيط 

       مــــــديــــــريــــــة  -
         التنظيم 
       مــــــديــــــريــــــة  -

         االستثمار
     وحـــــــــــــــــــــدة  -

         المشــــــــــــــاريع 
         والــــــبــــــرامـــــــج 

        الدولية

               الديوان الملكي - -
     دارة         وزارة اإل -

        المحلية
              وزارة السياحة -
            مؤســــســــة إعمار  -
      اربد 
                   المديرية القانونية -
             وحــــدة العالقــــات  -

              العامة واإلعالم

2021    - 
2023     

                   نسبة تنفيذ المشروع -
ـــة  - ـــالموازن ـــة االلتزام ب                        نســـــــــب

            المخطط لها 
                      نســــــبة رضــــــا المعنيين عدد  -

                            األوامر التغيرية في المشروع 
                      نـتـــــائـج تـقـيـيـم الـمـقـــــاولـيـن  -

       بلدية                 المتعاقدين مع ال
                        نســـــبة االلتزام بالمواصـــــفات  -

               الفنية المحددة
                          نسـبة اإليرادات المتحققة من  -

                           المشروع مقارنة بالمخطط لها
                         عدد فرص العمل التي وفرها  -

                       المشروع للمجتمع المحلي

         المرجعية          والشــــروط                    إعداد عناصــــر المشــــروع 
                                     لعطاء إعداد المخططات الهندســـــــــية وجداول 

       البيوت            بة لترميم       المطلو                       الكميات وكافة الوثائق 
          التراثية 

                                    الحصول على الموافقات الالزمة للمشروع
                                       إعداد المخططات التفصـــــيلية الخاصـــــة بترميم 

         بها لكل                                    البيوت التراثية وفق الكودات المعمول 
ا     مبنى                 لعطاء التنفيذ                تراثي تمهيد 

                                     البحي عن مصـــــــادر التمويل أو الشـــــــراكة مع 
             القطاع الخاص

                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته
                                      تنفيذ المشـــــــــروع وفقا للمواصـــــــــفات والكودات 

                                الخاصة بترميم األبنية التراثية  
 

      مليون    1               ألف بيــت جمعــه +      500           النهــائيــة:              كلفــة المبــادرة 
                     لمبنى البلدية القديم
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  -           استدامتها:                                       ة من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                     الدور التنموي للبلدي               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
 والسياحيةاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية -ب 

 3-ب-4
 المبادرة 

الـــجـــهـــــة  التمويل اإلجراءات 
 المسئولة 

الــــــجــــــهــــــة 
 المساندة 

اإلطــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

           إنشاء قرية 
ياحية         ســـــــــ
        فــي قــريـــــة 
     شطنا

                بد في فرية شـــــــــطنا                               تحديد قطعة المملوكة لبلدية ار 
      فيها.                       والمقترح إقامة المشروع 

     جــــــهــــــات  -
       مانحة 
         شراكة مع  -

ـــــقـــــطـــــاع         ال
      الخاص

ـــة  -        مـــديري
         التخطيط 

ـــة  -        مـــديري
         االستثمار

 

        المســـــاعد    -
      لشــــــــــــــــؤون 
          التخطيط  

        المســـــــاعد  -
       لـــلشـــــــــــؤون 
        الـــــمـــــالـــــيـــــة 
          واإلدارية 

        المســـــــاعد  -
       لـــلشـــــــــــؤون 
         الهندسية

         المــــديريــــة  -
          القانونية
     وحـــــــــــــــــدة  -

        الـــــعـــــالقـــــات 
       الـــــــعـــــــامـــــــة 
       واإلعالم

20  21  
- 

2025     

           نســـــــــبـــــة تنفيـــــذ 
         المشروع 

                                       الحصـــــــــول على موافقــة الجهــات المعنيــة إلقــامــة 
         المشروع.

                                            إعداد عناصر المشروع و الشروط المرجعية لعطاء 
                                             إعداد المخططات الهندســـية وجداول الكميات وكافة 

          المطلوبة.        الوثائق 
                    طرح العطاء وإحالته.

                  دا لعطاء التنفيذ                              إعداد المخططات التفصيلية تمهي
                       البحي عن مصادر التمويل
                         طرح عطاء التنفيذ وإحالته

               تنفيذ المشروع 
                           إعداد خطة الصيانة والتشغيل

غيـــــل  لخـــــاص لتشــــــــــ قطـــــاع ا ل                                الشــــــــــراكـــــة مع ا
                                    المشروع/التشغيل من قبل شركة البلدية

       مكانية                                        عمل دراسة سياحية مع وزارة السياحة حول إ
               استغالل القرية 

                              وضع القرية على المسار السياحي
 
 
 

            مليون دينار  10                         كلفة المبادرة النهائية : 
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  -                                                                      الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها  :               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية   ية                             االستغالل األمثل للموارد الطبيع -  ب 
 4-ب-4

 المبادرة 
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات 

 الزمني
 معايير األداء

ــــــــع         مشـــــــــــــــــاري
               اســـتخدام الطاقة 
               النظيفــة وكفــاءة 

        الطاقة:        استخدام 
            تحويل مباني    -

ــى  ــلـــــديـــــة إل ــب             ال
            مباني خضراء

 

                                    تحـــديـــد مبـــاني ومرافق البلـــديـــة المختلفـــة 
               ى مباني خضراء.                   والمقترح تحويلها إل

       مـــوازنـــــة    -
        البلدية
     جــــــهــــــات  -

       مانحة 
         شــراكة مع  -

ـــــطـــــاع  ـــــق        ال
      الخاص
 

              وحدة المشـــــــــاريع  -
                  والبرامج الدولية 

              مديرية األقســـــــــام  -
           الكهربائية

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
              وزارة الطاقة  -
                بنك تنمية المدن  -

        والقرى 
ـــمســـــــــــــاعـــــد    -         ال

               لشؤون التخطيط 
        الـــــمســــــــــــــاعـــــد  -

               للشـــــــــؤون المالية 
          واإلدارية 

     ســــــــــــــاعـــــد    الـــــم -
                للشؤون الهندسية

        المســــــــــــاعــــد  -   -
               لشـــــــؤون الكهرباء 
                   والميكانيك والمرور

              المساعد لشؤون  -
                 المجالس المحلية 

         الـــــــمـــــــديــــــريــــــة  -
          القانونية

 

2019    - 
2023     

           نســــــــــبـــــة تــنــفــيـــــذ  -
        المشروع
             نســــــــــبـــــة االلــتــزام  -

                 بـــــالموازنـــــة المخطط 
     لها 
                  نسبة رضا المعنيين  -

                    عدد األوامر التغيرية 
            في المشروع 

ـــم  - ـــي             نـــتـــــائـــج تـــقـــي
                ولين المتعاقدين      المقا

            مع البلدية 
             نســــــــــبـــــة االلــتــزام  -

                  بالمواصــــــــفات الفنية 
        المحددة
              نســـــــــبــــة اإليرادات  -

ـــمـــتـــحـــقـــقـــــة مـــن              ال
ـــة  ـــارن                المشـــــــــروع مق

            بالمخطط لها
              نســــــبة الخف  في  -

               استهالك الطاقة 
              نســــــبة الخف  في  -

              استهالك المياه
              نســــــبة الخف  في  -

                 البصمة الكربونية
              نســــــبة الخف  في  -

                 النفايات الصلبة 

                           ل على موافقـــة المجلس البلـــدي      الحصـــــــــو
                               والجهات المعنية بتنفيذ المشروع

                            تشـــــــــكيل فريق إلعداد دراســـــــــة توضـــــــــا 
قائمة                                          اإلجراءات المتبعة لتحويل المباني ال

             إعداد األجهزة             خضـــــراء وحصـــــر          إلى مباني 
                                     والمعدات والوحدات...الخ ومواد اإلنشـــــــــاء 

                                                                                                   المختلفة المقترحة ومواصفاتها                    
                                      إعداد المخططات الهندسية وجدول الكميات 
                                  والمواصفات ووثائق العطاء المطلوبة

                                  طرح وإحالة العطاء على شــركة متخصـصـة 
                لتنفيذ المشروع.
              تنفيذ المشروع

                                 عقــد ورشــــــــــات توعويــة للموظفين بكيفيــة 
                             استخدام أسالي  تدابير الطاقة

 
                                    تشـــكيل وتدري  فريق على أعمال الصـــيانة 
                                        الدورية لمختلف المعدات واألدوات المختلفة

             مليون دينار    3           النهائية:              كلفة المبادرة 
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  -           استدامتها:                                                           الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية                   ل للموارد الطبيعية             االستغالل األمث -  ب 

ـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  5-ب-4 ال
 المسئولة

اإلطــــــــــــار  الجهة المساندة 
 الزمني

 معايير األداء

               مشــــــاريع اســــــتخدام 
               الطـــــاقـــــة النظيفـــــة 
ــاءة اســـــــــتخــدام                 وكف

        الطاقة:
           إنشـــــــــــاء محطــة    -

             شـــــــــمســـــــــية لتوليد 
                  الطاقة الكهربائية

 

                  الحصــــــــــول على موافقـــــة 
       بــإنشــــــــــاء                الجهــات المعنيــة 

         المشروع.

       مــــــوازنــــــة    -
        البلدية
     جـــــــــهـــــــــات  -

       مانحة 
         شـــــــراكة مع  -

ـــــــطـــــــاع  ـــــــق        ال
      الخاص
 

     وحـــــــــــــــــــــــدة  -
ــع           الــمشــــــــــــــاري
ـــــــرامـــــــج  ـــــــب          وال

         الدولية 
       مـــــــديـــــــريـــــــة  -

       األقســـــــــــــــــــــــام 
           الكهربائية

             وزارة اإلدارة  -
         المحلية 
              شركة الكهرباء -
             وزارة الطاقة -
ـــمســـــــــــــاعـــــد  -         ال

               لشؤون التخطيط 
ـــمســـــــــــــاعـــــد  -         ال

               للشـــــؤون المالية 
          واإلدارية 

ـــمســـــــــــــاعـــــد  -         ال
         الكهرباء         لشـــؤون 

ـــيـــــك  ـــيـــكـــــان            والـــم
        والمرور
 
         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -

          القانونية
 

2018     
 
 

2022    - 
2023     

ـــذ  -            نســـــــــبـــة تنفي
        المشروع
             نســـــــــبــة االلتزام  -

                 بالموازنة المخطط 
     لها 
           عــــــدد األوامــــــر  -

ـــريـــــة فـــي  ـــغـــي ـــت             ال
         المشروع 

            نــتـــــائــج تــقــيــيــم  -
          الــــــمــــــقــــــاولـــــيـــــن 
              المتعـــــاقـــــدين مع 

         البلدية 
             نســـــــــبــة االلتزام  -

           بـــــالمواصـــــــــفـــــات 
               الفنية المحددة

             نســــــــبة الخف -
ـــــــورة  ـــــــات ـــــــي ف           ف

          الكهرباء 
 
              عدد فرص العمل  -

           الـــــتـــــي وفـــــرهـــــا 
                المشروع للمجتمع 

       المحلي

                   شــــــراء أو تخصــــــيص قطعة 
                     ار  ذات مواصــــــــفات فنية 
                      مناسبة إلقامة المشروع 

                          توفير التمويل الالزم إلنشــاء 
        المشروع

                      إعــداد الشـــــــــروط المرجعيــة 
                    للعطــاء وتحــديــد عنــاصـــــــــر 

         المشروع 
              تنفيــذ وإحـالتـه            طرح عطــاء ال

                 على شركة متخصصة.
               تنفيذ المشروع 

                    تــــدريــــ  فريق من موظفي 
ين على  ي معن ل بلـــــديـــــة ا ل                      ا
                         الصيانة الدورية للمشروع.
ــــانــــة  ــــذ خطــــة الصـــــــــي                   تنفي

         والتشغيل
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  -           استدامتها:                                                           الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن                الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية                               االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -  ب 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة 6-ب-4

 المسئولة
اإلطـــــــــار  الجهة المساندة 

 الزمني
 معايير األداء

               مشــــــاريع اســــــتخدام 
  ة              الطـــــاقـــــة النظيفـــــ
               وكفــاءة اســـــــــتخــدام 

        الطاقة:
              اســــــتبدال وحدات    -

               اإلنـــــارة الـــقـــــائـــمـــــة 
             بـــــوحـــــدات مـــــوفـــــرة 

  LED)  
 

                    تشـــــــــكيـــــل فريق من موظفي 
                             البلدية المعنيين إلعداد دراســــة 
                     وحصـــــــــر الشـــــــــوارع المقترح 
                             اســــتبدال إنارتها بوحدات موفرة 

  (LED        للطاقة  

       مـــــــــوازنـــــــــة  -
        البلدية
     جـــــــــهـــــــــات  -

      مانحة

     وحـــــــــــــــــــــــدة  -
ــمشــــــــــــــاريــع           ال
ـــــــرامـــــــج  ـــــــب          وال

         الدولية 
   يــــــة      مـــــــديـــــــر  -

       المرور
 

             وزارة اإلدارة  -
         المحلية 
              وزارة الطاقة    -
              شركة الكهرباء -
        المســـــــــــــاعـــــد  -

               للشـــؤون المالية 
          واإلدارية 

        المســـــــــــــاعـــــد  -
               لشؤون الكهرباء 
           والـــمـــيـــكـــــانـــيـــــك 

        والمرور
ـــــة  - ـــــري ـــــمـــــدي          ال

          القانونية
             وحدة العالقات  -

              العامة واإلعالم

 
2019     
 
 

2019     
 

2019     
 

2020     
 

2021    - 
2023     
 

           نســـــبة الخف   -
تهالك            في اســــــــــ

         لكهرباء  ا
 
           نســـــبة الخف   -

ـــقـــــات  ـــنـــف            فـــي ال
          الكهرباء(          فاتورة
 
 

نارة                              تحديد نوع وقوة وحدات اإل
                     في الشوارع المقترحة.

                     تقـــــديم مخططـــــات للشـــــــــوارع 
ـــات مواصـــــــــفـــات                      وجـــدول كمي

        للطاقة.                اإلنارة الموفرة       لوحدات 
                           طرح عطاء شراء وحدات اإلنارة 

        وإحالته
      تبدال                       البدء بعملية تركي  واســــــ

        الوحدات
                      عمل خطة دورية للصيانة

                            تدري  فريق من كوادر البلدية 
                           المعنيين على أعمال الصـــــيانة 

        الدورية
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  -           استدامتها:    من                                                        الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يض               الرابع: تعزيز                 الهدف االستراتيجي 
          والسياحية                               االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -  ب 
ــــــــجــــــــهــــــــة  التمويل اإلجراءات  المبادرة  7-ب-4 ال

 المسئولة
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة 
 المساندة 

اإلطــــــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

                عمـــل دليـــل لمعـــالم 
                  بلـــديـــة اربـــد الكبرى 
              بجميع منـــــاطقهـــــا 
              وعرضـــــها من خالل 
            خـــــرائـــــط ورقـــــيـــــة 
           وشــــــاشــــــات عر  

       شوارع            مضاءة في ال

                           العمل على تحديي طبقة معالم 
                     البلــــديــــة من خالل المســـــــــا 
                     الــمــيـــــدانــي مــن قــبـــــل فــريــق 

       متخصص.

       مـــــــــوازنــــــــة  -
        البلدية
 

       مــــــديــــــريــــــة  -
        التخطيط

       مـــــديـــــريـــــة  -  
         التنظيم 

        المســـــــــــاعــد  -
      لشـــــــــــــــــــــؤون 
         التخطيط 

        المســـــــــــاعــد  -
       لـــــلشــــــــــــــؤون 
ــــــة  ــــــي ــــــال ــــــم         ال
          واإلدارية 

        المســـــــــــاعــد  -
       لـــــلشــــــــــــــؤون 
         الهندسية

        المســـــــــــاعــد  -
      لشـــــــــــــــــــــؤون 
ـــــاء  ـــــكـــــهـــــرب          ال
نيـــــك             والـمــيــكـــــا

      لمرور  وا
         الـــمـــــديـــريـــــة  -

           القانونية 

2019    - 
2021     

           نســــــــــبـــــة تنفيـــــذ  -
        المشروع

 
             نســــــــــبـــــة االلتزام  -

                 بــــالموازنــــة المخطط 
     لها 
             نســــــــــبـــــة االلتزام  -

                  بالمواصــــــفات الفنية 
        المحددة
              عــدد فرص العمــل  -

                   التي وفرها المشروع 
               للمجتمع المحلي

                        إعـــــداد الخرائط التي تعكس 
         المختلفـــــة           والمعـــــالم       الرموز 

     يليــة                     وإعــداد الجــداول التفصـــــــــ
                        بأهم المعلومات الضـــــــــرورية 
                          لكــل معلم وبيــان خطوط النقــل 

         المختلفة
                            طباعة الخرائط بأبعاد مناســــبة 
                           وتوزيعها على مناطق البلدية
                         اختيار مواقع شــاشــات العر  
                             بناء على الدراسات الميدانية.
                          قيام كوادر مديرية المشـــــــــاغل 
                        في البلدية بتصـــنيع شـــاشـــات 

             مواد وأبعاد   ام             العر  باســـــتخد
       مناسبة
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                                         موارد مالية متعددة تضمن االستدامة المالية        وإيجاد                                 كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية              الخامس: رفع                 الهدف االستراتيجي 
الـــــــــجــــــــــهــــــــــة  التمويل اإلجراءات   المبادرة 5-1

 المسئولة
اإلطــــــــــار   الجهة المساندة

 الزمني
 معايير األداء

              وضــــــع خطة تطوير 
                 وتدري  مالي تعمل 
              عــلــى رفــع كــفـــــاءة 
                  األداء المـــالي ورفع 
                  كفاءة الموظفين في 
               التخطيط المالي

                           وضع سلسلة تدري  في المجاالت 
         التالية 
                    االتجاهات الحديثة في  - 1

                 إعداد الموازنات 
                التخطيط المالي  - 2
ــــدينــــة  - 3 ــــذمم الم                     إدارة ال

          والدائنة 
          المحاسبة          أساسيات - 4
                اإلدارة النقدية  - 5
                التحليل المالي  - 6

 
 
ـــــــــة  -        مـــــــــوازن

         البلدية 

 
 
ــــمـــــديــــريـــــة  -          ال

        المالية
       مـــــــديـــــــريـــــــة  –

ــــــــ   ــــــــدري ــــــــت         ال
         والتطوير

 
 
   ة            وزارة اإلدار  -

        المحلية
ـــــمســــــــــــــاعـــــد  -         ال

               للشــــــــؤون المالية 
           واإلدارية  

2019    - 
2023     

                       نسبة تنفيذ خطة التدري 
                          عدد ســـــــاعات التدري  التي تم 

             عقدها سنويا 
 

بة مشــــــــــاركة ال        موظفين               نســـــــــ
          المعنيين 

 
                          نســــبة التحســــن في تقييم أداء 

                      موظفي الدائرة المالية
                         نسبة االلتزام بالميزانية 

 
               العجز/ الفائ  
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             دامة المالية                            موارد مالية متعددة تضمن االست        وإيجاد                                 كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية              الخامس: رفع                 الهدف االستراتيجي 
5-2 

 المبادرة
ـــــــــجـــــــــهـــــــــة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات  ال

 المساندة 
اإلطـــــــــار 
 الزمني

 معايير األداء

          رفع كفــاءة 
        التحصـــــــيل 
       المالي

ـــــريـــــة  -                موازنة البلدية  -                                حصر كافة الذمم المالية المدينة  ـــــدي ـــــم          ال
        المالية
               مديرية المعرفة -

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
        المســــــــــاعــد    -

ــــــلشـــــــــــــــؤون         ل
      مـــــــالـــــــيـــــــة   الـــــــ

          واإلدارية 

2020    - 
2023     

                         نســـــــبة الزيادة في اإليرادات  -
                         الســــــــنوية الناجمة عن كفاءة 

        التحصيل
 
                    نســـــــــبــــة تنفيــــذ اإلجراءات  -

                       الخاصة بالتحصيل المالي
 
                    نســـــــــبــــة االلتزام بــــإعــــداد  -

ـــة في الوقـــت المخطط                           الموازن
   له
 
         الموازنة                 نسبة االنحراف عن  -
                  الفائ ن أو العجز(  
لتزام بتنفيـــــذ  -                     نســــــــــبـــــة اال
                    حظات المدقق الخارجي  مال
                   نســـــــــبــة ترشـــــــــيــد النفقــات  -

         السنوية 

                                         تحديي قاعدة البيانات بأسماء أصحاب الذمم 
                        استخدام الرسائل النصية 

                                       دورة مفصـــلة للقســـم المعني بادراه التحصـــيل 
                                        في اإلدارة المالية في موضوع إدارة الذمم 

                                      تطوير برنامج خاصـــة للمتابعة واالتصـــال مع 
          المكلفين 
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                                         موارد مالية متعددة تضمن االستدامة المالية        وإيجاد                                 كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية              الخامس: رفع                 الهدف االستراتيجي 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــة  الجهة المسئولة التمويل اإلجراءات  المبادرة 5-3

 ندة المسا
 معايير األداء اإلطار الزمني

ـــر  ـــمـــعـــــاي ـــق ال ـــي ـــطـــب               ت
                     المحاســــبية الدولية في 

                الرقابة المالية

                     دورة تــــدريبيــــة في مجــــال 
                      المعــايير المحــاســـــــــبيــة في 

              القطاع العام 

       مــوازنـــــة  -
        البلدية

         الــــــمــــــديــــــريــــــة  -
         المالية 
               مديرية المعرفة -
        التدري         مديرية  –

         والتطوير

             وزارة اإلدارة  -
        المحلية
        الــــــرقــــــابــــــة  -  

 –    ليـــــة      الـــــداخـ
لمســــــــــــــاعـــــد          ا
              لشؤون المالية 
          واإلدارية 

2021    - 
2023     

                           نســـبة مطابقة األرصـــدة البنكية  -
                   مع األرصدة الدفترية

                             نســـبة االلتزام بإصـــدار التقارير  -
                            المالية في وقتها المخطط له 

                          نسبة االنحراف عن الموازنة  -
                        عــــدد المالحظــــات الواردة من  -

                 التدقيق الداخلي 
                            نسبة إغالق المالحظات الواردة -

                    من التدقيق الداخلي 
                        عــــدد المالحظــــات الواردة من  -

                 التدقيق الخارجي 
                           نسبة إغالق المالحظات الواردة  -

                   من التدقيق الخارجي
                            نســبة االلتزام بدفع المســتحقات  -

                               المالية للعقود في الوقت المحدد 
                   الشهرية أو السنوية

                          مواجهة المعايير ومطابقتها 
                         مع الممارسات في البلدية 

 

     5000           النهائية:              كلفة المبادرة 
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 اسم المشروع  1-1
 

بإعداد وتطوير بناء فرق من فئات المجتمع المحلي تحت مظلة بلدية اربد الكبرى  يناط  بها المشاركة 
 ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجية  

 موي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحليتعزيز الدور الخدمي والتن الهدف االستراتيجي التنموي األول 

حاجة البلدية إلى الوصول إلى كافة هموم واحتياجات جميع شرائح المجتمع المحلي من خالل تشكيل  مبررات طرح المشروع 
 فرق متعددة  . 

 وصف المشروع
 
 
 

جات المجتمع المحلي تشكيل فرق من المجتمع المحلي بمختلف أطيافه وفئاته العمرية يناط به نقل احتيا
ونقل أرائهم ومواقفهم حول العديد من القضايا وإعداد الخطط والمشاركة في صنع القرار لتحقيق 

األهداف اإلستراتيجية وبما يحقق العدالة االجتماعية في توزيع الخدمات من خالل تطوير هذه الفرق 
 وتأهيلها بدورات توعوية متخصصة . 

 أهداف المشروع
 
 
 

ة لتزويد البلدية باحتياجات المجتمع المحلي متابعة ثانوية من المجتمع المحلي يناط إيجاد جه -
 بها مهمة المشاركة في إعداد و تطور ونجاح تنفيذ المبادرات .

الشفافية والمصداقية في أداء العمل البلدي مما يعزز ثقة المانحين من خالل إشراك المجتمع  -
 المحلي في صنع القرار البلدي

األدوات الالزمة للشباب لتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية واالقتصادية توفير  -
 واالجتماعية.

 لمعرفة آرائهم ومواقفهم حول القضايا المختلفة. المجتمعتفعيل قنوات االتصال مع  -
 وغرس القيم والممارسات المدنية فيهم. المجتمع تعزيز المواطنة الفاعلة لدى  -
 تعزيز حسن االنتماء -

 عمل المشروع ومراحلهنطاق 
 
 
 
 
 

 جميع مناطق بلدية اربد الكبرى 
 المراحل : 

 وضع معايير الختيار أعضاء الفرق  -1
 تشكيل الفرق وتدريبهم ورفع كفاءتهم  -2
المشاركة بوضع خطة لكل فريق وفق قدراته والغاية من تشكيله لتنفيذ األهداف  -3

 المطلوبة .
 .إعداد جدول زمني لتنفيذ األعمال ومتابعتها  -4

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 عدم الحصول على االهتمام الكافي من المجتمع المحلي -
 عدم التزام أعضاء الفريق بالعمل الموكل إليهم  -

 ألف دينار أردني   60 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 المحلي والدولي   هيئة شباب كلنا األردن  + منظمات المجتمع  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 

  الوصول إلى رضا المجتمع المحلي عن البلدية 

 متابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة باإلستراتيجية من قبل فرق محلية ومجتمعية 

  الحصول على نتائج  وقياس ألثر هذه المبادرات من طرف محايد 

 إشراك المجتمع في صناعة القرار 

 المانحين . زيادة ثقة 

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  1-2
 

تأهيل  فريق من موظفي البلدية من اجل عقد لقاءات مع المجتمع المحلي بشكل دوري من اجل تحديث 
 االستراتيجيةدليل احتياجات األهداف 

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحلي التنموي األول  الهدف االستراتيجي

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

المشاورات  والمجتمعي وعقدحاجة البلدية إلى فريق متخصص بالتواصل االجتماعي  -
 المجتمعية لتحديد أهم احتياجات المواطنين في مختلف المجاالت 

وتطوير جدول االحتياجات وفق تطورات ومتطلبات المجتمع لتوفير الحاجة إلى تحديث  -
 للمواطنين.خدمات أفضل 

الحاجة إلى متابعة ما تم انجازه من خطط ومشاريع تنموية وخدمية وتحديث جدول  -
 المحلي.المجتمع  واحتياجات ورؤىاالحتياجات وفق تطلعات 

 اس رضا المواطنين عن أداء البلدية الحاجة إلى التواصل المستمر مع المجتمع المحلي وقي -

 وصف المشروع
 
 
 

فريق مؤهل  ومتخصص من موظفي البلدية يناط به مهمة  عقد المشاورات واللقاءات المجتمعية 
لدراسة وتحديد أهم احتياجات المجتمع ومتابعة ما تم تنفيذه من مشاريع وتطوير دليل االحتياجات وفق 

مجتمع من خالل إعداد كتيب دليل االحتياجات يتم تحديثه كل أربعة تطلعات المواطنين والتطور في ال
 شهور 

 أهداف المشروع
 
 
 

 تأهيل بنية تحتية قادرة على تشجيع المجتمع المحلي للمشاركة وصنع القرار -
 المعدة. االستراتيجيةمتابعة تطبيق وتنفيذ القرارات واألهداف  -
 المجتمع.احتياجات وتطلعات ورؤى  من االستراتيجية نابعة تكون الخطة ضمان أن -
الخدمات والعمل على تحسينها  وتقديم أفضلضمان تلبية احتياجات األفراد والمجتمعات  -

 باستمرار.
تكون الخطة الموضوعة قابلة للتعديل والتغيير والتطوير وفق أسس موضوعية يتم  أن -

 تحديدها من قبل المجتمع المحلي .

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 مناطق بلدية اربد الكبرى 

  المراحل:

 تنفيذه.المشروع وبيان مراحل عمل  تإعداد مكونا -

 تشكيل فريق العمل وتدريب هذا الفريق وتأهيله  -

 تنفيذ العمل ضمن الجدول الزمني المعد -

متابعة وتقيم أداء العمل من قبل مديرية التخطيط ووحدة المشاريع والبرامج الدولية وقياس  -
 ذه المبادرة اثر ه

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 عدم وجود فريق من موظفي البلدية مؤهل وذو كفاءة إلدارة العملية  -
عدم تامين تمويل لتنفيذ اللقاءات  المجتمعية في مختلف مناطق بلدية اربد الكبرى بشكل  -

 دوري ومنظم 

 ألف دينار أردني   20  التكلفة المقدرة

 لبلدية + جهات مانحةموازنة ا مصادر التمويل

 الشركاء
 

 مؤسسات أهلية وحكومية محلية + منظمات مجتمع محلي ودولية

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 وصنع القرار االستراتيجية وتطوير الخطةمشاركة المجتمع المحلي في إعداد  -
 على وضع أفكار تنموية دائمة ومتطورة  للعمل وقادرتأهيل فريق من البلدية  -
 ليل احتياجات المجتمع المحلي وتحديثه  كل أربع شهور وضع د -

 اإلطار الزمني
 

2019-2023 
 مديرية التخطيط  –وحدة المشاريع والبرامج الدولية  :إعداد
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 إنشاء إذاعة بلدية  اربد الكبرى اسم المشروع  1-3

الهدف االستراتيجي التنموي 
 األول 

 ة  من خالل إشراك المجتمع المحليتعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدي

 مبررات طرح المشروع 
 
 

الحاجة لوسيلة إعالمية تكون على تواصل وتماس مباشر مع المجتمع المحلي تعمل بشكل محايد وتنقل 
هموم ومشاكل المواطنين وتوصل رسائل البلدية بطرق مباشرة وغير مباشرة  ويصل من خاللها صوت 

ه باإلضافة إلى بث برامج ثقافية وتعليمية وترفيهية ...الخ تزيد من وعي المواطن واحتياجاته ومعانات
المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وتعمل على زيادة  التواصل التفاعلي بين المواطنين والمؤسسات 

 الحكومية والخاصة .

 وصف المشروع
 
 
 

 
لخ  تمثل  حلقة وصل بين . اوترفيهي.طابع مجتمعي توعوي وثقافي  ناطقة ذاتإذاعة محلية متقدمة 

بلدية اربد الكبرى ومواطني المدينة لخلق قنوات تواصل واندماج مجتمعي لتعزيز دور المواطن في 
 صنع القرار ورفع حسن االنتماء والوالء للمدينة 

 أهداف المشروع
 
 
 

 زيادة التواصل مع المجتمع المحلي  -
 إيصال رسالة البلدية ورؤيتها  -
 للعمل على حلها  الشكاوىطنين واستقبال استقبال طلبات الموا -
 نشر الثقافة والمعرفة بين السكان حول خدمات البلدية ومخرجاتها  -
 تعريف المجتمع المحلي بمشاريع البلدية المختلفة  -
 االندماج المجتمعي بين المجتمع األردني والالجئين  -
تعاون المتبادل لتسهيل خدمة تعريف المجتمع بحقوقهم وواجباتهم نحو البلدية مما يخلق أجواء ال -

 المجاالت.المواطن والمجتمع في العديد من 
 توصيل رسائل توعوية للمواطنين في مختلف المجاالت البيئية وتوفير الطاقة  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 

 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 هيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العملتج -

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 األعطال المحتملة فيما يتعلق بالبث والعمل اإلذاعي  -
 عدم تامين كادر مؤهل لتقديم البرامج  -
 عدم تامين مردود مالي للمشروع من خالل اإلعالنات  -

 التكلفة المقدرة
 

 نارألف دي 250

 مصادر التمويل
 

  USAID+ منحة للمعدات مقدمة من موازنة بلدية اربد + جهات مانحة  

 الشركاء
 

USAID 

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 تقديم برامج توعوية وبرامج تخاطب المجتمع المحلي  -
 وسيلة لتحقيق االندماج المجتمعي بين المجتمع المضيف والالجئين  -
 دية وتعزيز حسن االنتماء للمجتمع زيادة ثقة المواطن بالبل -
 التعاون المتبادل بين المجتمع والبلدية بما يحقق تحسين وتطوير المجتمع والخدمات   -

 2020-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  1-4
 

عمل مركز لتسهيل مهمة المنتفعين من أبناء المجتمع المحلي وأصحاب المشاريع الصغيرة ضمن 
 الترخيص من المنازل. نظام وتعليمات

 الهدف االستراتيجي التنموي األول 
 

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحلي

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

بغض النظر عن  كافة,تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات 
 .ختالف أنظمتها ومفاهيمها االقتصادية, وتباين مراحل تحوالتها االجتماعيةدرجة تطورها وا

ليحقق هذه الرؤية  2017لهذا جاء إصدار تعليمات ترخيص ممارسة المهن ضمن حدود مناطق البلدية لعام
من خالل ترخيص امن وسهل يحقق نمو اقتصاديا للمشاريع الصغيرة من دون دفع مصاريف إضافية تتعلق 

 جديدة.اءات أو أجور محالت أو إصدار عدادات كهرباء باإلجر
الترخيص لغايات دعم مشاريعها داخل  فوانيناألمر الذي اوجب إيجاد مركز دائم للسيدات التي تسري عليها 

 المنازل 

 وصف المشروع
 
 
 
 
 

 سيدات بــ:هو عبارة عن مركز دائم يتم استقطاب السيدات الالتي لديهن مشاريع منزلية ودعم هؤالء ال
 مكان للتدريب والتنسيق مع المؤسسات الداعمة لمشاريع المنازل  -1
 تدريب السيدات على األمور القانونية المتعلقة بالترخيص داخل المنازل  -2
 توجيه السيدات إلى األسواق المناسبة لعرض منتجاتهن من خالل فريق المركز  -3
 محلي التشبيك مع الجهات الداعمة والمناسبة من المجتمع ال -4
 المساعدة في تسويق المنتجات -5

 أهداف المشروع
 
 
 

 المنزلي.للعائالت داخل البيوت من خالل التعريف بالترخيص  توفير فرص العمل -
 المساعدة في إنشاء مشاريع صغيرة بتكلفة مالية بسيطة . -
 من خالل دعمها إلنشاء مشاريع منزلية  توظيف العمالة الماهرة -
 للسيدات  ات والمهاراتفرصة للتدريب لرفع القدر -
 خفض نسبة العاطلين عن العمل داخل األسرة من خالل عملهم بالمشروع المنزلي  -
 .في تحسين اإلنتاجية وزيادة الدخل المساهمة -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 

 مناطق بلدية اربد الكبرى 

 المراحل:

 للمشروع.دراسة جدوى  إعداد -

 شروع المختلفة تحديد مراحل العمل بمكونات الم -

 توفير التمويل  -

 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم إيجاد التمويل المناسب  -
 مؤهل.الحاجة إلى فريق متابعة دائم لعمل مركز  -
 لها.وضع خطة تسويق دائمة للمركز بما يضمن االستغالل األمثل  -
 محدودية الفئة المستهدفة وتطور القانون أو تضيق مدى عمله  -
 عدم إقناع الجهة المستهدفة بجدية وفاعلية المشروع  -

 ألف دينار أردني  20 التكلفة المقدرة

 موازنة البلدية + جهات مانحة مصادر التمويل

 الشركاء
 

ية + وزارة اإلدارة المحلية + المجلس لجان المرأة في اربد + وحدات تمكين المرأة في المؤسسات األهل
 أفراد المجتمع المحلي  +األعلى لشؤون المرأة

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 إيجاد مركز دائم لدعم مشاريع المرأة  -
 التشبيك مع المؤسسات العاملة مع المرأة وتطوير عملها  -
 إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لمشاريع المرأة  -
 ة للمرأة خلق فرص تدريب دائم -
 إيجاد دخل مالي إضافي لإلفراد والعائالت  -
 خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة  -

 اإلطار الزمني
 

2019-2023 
 وحدة تمكين المرأة + وحدة المشاريع والبرامج الدول :إعداد 
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 إنشاء مركز تطوير أعمال تابع للبلدية )حاضن مشاريع صغيرة ( اسم المشروع  1-5

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحلي االستراتيجي التنموي األول الهدف 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

األزمة  إثرالتطور الحضري وزيادة عدد أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الصغيرة مع زيادة 
                               لصغيرة ودعمها لوجستيا  بالمكان االقتصادية رتب وجوب وجود مكان يساعد على بناء المشاريع ا

المناسب النطالقها بمبالغ رمزية تساعد هذه المشاريع على النهوض والتطور في السوق من دون 
 معيقات.

وكون بلدية اربد من مؤسسات المجتمع المحلي التي يناط بها إيجاد الجو المناسب لالستثمار فإنها 
 لة تحقق النمو المجتمعي المطلوب منها .تعتبر الحاضنة المناسبة إلطالق مشاريع مماث

 وصف المشروع
 
 
 

عبارة عن مستودعات صغيرة مناسبة في أماكن حيوية سهلة الوصول لغايات استقطاب مشاريع 
 صغيرة ال تحتاج إلى مساحات واسعة من اجل العرض والتسويق والتطوير.

ق بإنشاء الحواضن الصغيرة للمشاريع يتم تجهيزها وفق المعايير العالمية المتعارف عليها فيما يتعل
 ووضع خطة عمل استثمارية وتشغيلية لها .

 أهداف المشروع
 
 
 

 تامين حواضن للمشاريع الصغيرة  -
 إيجاد مشروع استثماري دائم يعمل على إدخال وإرادات إلى موازنة البلدية  -
د أماكن عالج جزء من المشاكل االقتصادية ألصحاب المشاريع الصغيرة من خالل إيجا -

 وتحقيق النتائج المرجوة منها وتسويقها فتح مشاريعهممناسبة لعرض أو 
 إيجاد أسواق دائمة وكبيرة في مناطق مختلفة  -
 االستغالل األمثل ألراضي ومواقع البلدية االستثمارية بما يحقق أرباح ودخل دائم -
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
 إيجاد مصدر دخل إضافي للعائالت المحتاجة بكلفة مالية قليلة  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 للمشروع وإمكاناتهادراسة جدوى  إعداد -

 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -

 توفير التمويل  -

 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها  -
 تنفيذ المشروع  -
 تشكيل الفريق وبدء العمل -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم إيجاد التمويل المناسب  -
 المؤهلة.الحاجة إلى فريق متابعة دائم لعمل الحواضن  -
 لها.وضع خطة تسويق دائمة للحواضن بما يضمن االستغالل األمثل  -
 إقناع الجهات المستهدفة بالعمل والتعاون مع البلدية  -

 ألف دينار أردني  750 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   صادر التمويلم

 مؤسسات المجتمع المحلي + المنظمات الدولية + وزارة اإلدارة المحلية الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 إيجاد بيئة حاضنة ألصحاب المشاريع الصغيرة  -
 االستغالل األمثل للموارد المتاحة في البلدية من أراضي ومباني  -
 كة في عالج مشاكل اقتصادية في المنطقة المشار -
 توفير فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
 إيجاد روافد مالية إضافية ألصحاب الدخل المحدود -

 اإلطار الزمني
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ة التدريب والتطوير لتشمل شريحة أوسع من أبناء المجتمع المحلي  التوسع في نطاق عمل مديري
 وتعزيز التنسيق مع مراكز التدريب المهني  .

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحلي الهدف االستراتيجي التنموي األول 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

رية التدريب والتطوير لتشمل شريحة أوسع من أبناء المجتمع المحلي الحاجة إلى توسيع نطاق عمل مدي
وذلك لما تملكه البلدية من خبرات وكفاءات علمية وعملية في مختلف التخصصات في العمل البلدي مما 
يهيئ فرص تدريبية عملية ونظرية لخريجي الجامعات والكليات والذي ينعكس بدوره على قدرتهم على 

 ص العمل المنافسة على فر

 وصف المشروع
 
 
 
 
 

اآلتية( ووضع خطة  )المجاالتمركز تدريبي يؤمن لجميع الفئات المستهدفة التدريب كل في مجال احتياجه 
 التالي:تدريب على مراحل أربعة لخريجي الجامعات والعاطلين على العمل على النحو 

 طلوب تدريب نظري في مجال االختصاص الهندسي أو المسار الوظيفي الم -
 أقسام البلدية  أحدتدريب عملي في مجال االختصاص الهندسي أو المسار الوظيفي داخل  -
 التدريب على مهارات دخول سوق العمل والبحث عن وظيفة  -
 التشبيك مع التدريب المهني وديوان الخدمة العتماد التدريب المقدم من البلدية  -

 أهداف المشروع
 
 
 

المدربة من خالل تطوير برامج تدريب مهني وتقني لتغطية حاجة  تزويد المجتمع بالقوى العاملة -
 .سوق العمل

مواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية وتأثيرها على القطاعات االقتصادية المختلفة والسعي إلى  -
 .التعامل مع تأثيرها على سوق العمل وذلك من خالل برامج التدريب المهني المختلفة

 .ة التي تغطي االحتياجات التدريبيةتوفير الدورات الفاعل -
 رفع كفاءة المدربينو تنفيذ دراسات للتعرف على احتياجات سوق العمل -
ديوان الخدمة والتدريب المهني يواكب متطلبات سوق العمل على تنفيذ برامج بالتعاون ما بين  -

 العمل .

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 

 تنفيذه.إعداد مكونات المشروع ومراحل  -
 الخبرة.إعطاء المحاضرات التي تساعد وتدعم المستهدفين من ذوي  -
 إيجاد التمويل لعقد الدورات التدريبية  -
مخاطبة الجهات المعنية للحصول على موافقة باعتماد مركز التدريب والتطوير كمركز معتمد لمنح  -

 تعقد.شهادات تدريبية للمشاركين في الدورات التي 
 ورات التدريبية الممنوحة .اإلعالن الشامل عن الد -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 عدم إيجاد التمويل لتنفيذ المشروع  -
 النظرية.عدم التزام المشاركين بالتدريبات العملية مع  -
 عدم القدرة على مواكبة التكنولوجيا فيما يتعلق بوسائل التدريب الحديثة -

 ألف دينار أردني  100 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   ويلمصادر التم

 الشركاء
 

 مديرية التخطيط )وحدة المشاريع والبرامج الدولية ( +منظمات دولية +ديوان الخدمة المدنية 
 +التدريب المهني

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

 ملية.وعتدريب ثالث أالف متدرب على مهارات مهنية أكاديمية  -
 وظيفة.والبحث عن  تدريبهم على مهارات السوق -
 المهني.اعتماد التدريبات كشهادات خبرة مصدقة من قبل ديوان الخدمة والتدريب  -
 تشغيل بعض المتدربين  على مشاريع البلدية الممولة من منظمات خارجية  -

 اإلطار الزمني
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إنشاء معرض دائم متعدد االستخدامات لتنفيذ العديد من األنشطة المجتمعية والمهرجانات  سم المشروع ا 1-7

 الموسمية والزراعية  وغيرها

الهدف االستراتيجي التنموي 

 األول 

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحلي

 مبررات طرح المشروع 

 

 

عات وصاالت متعددة األغراض لغايات تنظيم االحتفاالت والمناسبات الدائمة والمستمرة الحاجة إلى قا

التي تشهدها مدينة اربد بشكل دوري من مواسم زراعية ومناسبات وطنية ومعارض دائمة للمشاريع 

بأنواعها والتي تتطلب وجود أماكن مناسبة تلبي هذا االحتياج وتحقق الناتج االجتماعي واالقتصادي 

من الحاجة إلى وجودها , كما أن الزيادة السكانية والتطور الحضاري من موجبات وجود مثل هذه 

  األغراضالقاعات المتعددة 

 وصف المشروع

 

 

 

( تحتوي على خدمات تالءم الهدف من إنشاءها وهو )كبيرةصاالت ومعارض ذات مساحات واسعة 

  مختلفة.التمعية عمل المعارض واالحتفاالت الوطنية والنشاطات المج

حيث  يتم إنشاءها في موقع استراتيجي ويتم وضع خطة عمل لها يكون هدفها تحقيق نتائج اجتماعية 

 واقتصادية

 أهداف المشروع

 

 

 

 إيجاد مساحات كبيرة متعددة األغراض تخدم المجتمع المحلي  -
 تامين إيرادات إضافية للبلدية من خالل تأجيرها  -
  واقتصادية(واجتماعية انات موسمية )زراعية عمل معارض دورية ومهرج -
 والتدريباتعمل قاعات متعددة األغراض لغايات اللقاءات المجتمعية  -
 إقامة احتفاالت البلدية  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 للمشروع.دراسة جدوى  إعداد -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 ءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العملتجهيز العطا -
 المتابعة والتقييم  -

 إيجاد قطعة ارض مناسبة للمشروع -

 عدم توفير الموازنة لعمل القاعات أو منح خارجية أو جهات داعمة  - مخاطر المشروع المحتملة
 عدم إيجاد كوادر مؤهلة إلدارة هذه القاعات والصاالت  -
 فة التشغيلية ارتفاع الكل -

 ( مليون دينار 2)  التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 المنظمات المانحة + شركات من المجتمع المحلي الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 

المنتجات تحقيق نتائج اجتماعية تتمثل في خلق أماكن مناسبة لالحتفاالت واالجتماعات وأماكن عرض  -
 واإلبداعات 

 تامين دخل إضافي للبلدية  -
 عمل برنامج دائم للمهرجانات الزراعية واالجتماعية  -
 عمل احتفاالت البلدية ومناسباتها ضمنها  -

 خلق فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي وإيرادات لهم -

 اإلطار الزمني
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المؤسسات الحكومية بما يتناسب وكود أمام بعض الشوارع الحيوية إعادة تهيئة

 األشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف مناطق البلدية واستحداث إشارة ضوئية 

الهدف االستراتيجي التنموي 

 األول 

 المجتمع المحلتعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية  من خالل إشراك 

 مبررات طرح المشروع 

 

العمل على تنفيذ وتطبيق الكود الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى أطالق مبادرة من قبل 

المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة من اجل تهيئة البنية التحتية في المباني والمناطق التابعة 

 لبلدية اربد الكبرى .

 وصف المشروع

 

 

ل على تهيئة المباني المملوكة لبلدية اربد الكبرى  والشوارع واإلشارات الضوئية واألرصفة ضمن العم

أسس هندسية صحيحة وميول متطابقة مع الكود , بما يحقق الهدف الرئيسي من إعادة التهيئة  وكما 

العالمية فيما يحقق التمكين االجتماعي لذوي اإلعاقة داخل المجتمع وفق األساس والمعايير الهندسية 

 يتعلق بكودات ذوي اإلعاقة ولتكون مناطق البلدية وشوارعها مطابقة لهذه الكودات .

 أهداف المشروع

 

 

 تقديم الخدمة لذوي االحتياجات الخاصة من خالل : 

 تهيئة الشوارع واألرصفة واإلشارات لخدمة ذوي اإلعاقة  -
 ي اإلعاقة تهيئة مباني ومناطق بلدية اربد بالكودات الخاصة بذو -
 تهيئة اإلشارات الضوئية وممرات المشاة  -

 التوعية بأسباب اإلعاقة والوقاية منها وبيان حقوق المعاقين -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 المشروع .تحديد المواقع المقترحة لتنفيذ  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 ة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العملتجهيز العطاءات المختلف -
 متابعة الصيانة الدورية  -

 عدم تقبل أصحاب المحالت لفكرة وجود رمبات  - مخاطر المشروع المحتملة
 العبث باإلشارات الضوئية  -
 عدم وجود إمكانية لتنفيذ أجزاء من المشروع -

 ألف دينار أردني  250  التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   لمصادر التموي

 الشركاء

 

 المجلس األعلى للشباب  -
 جامعة اليرموك -
 أمانة عمان الكبرى  -

 آثار المشروع المتوقعة

 

 .التعريف باإلعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها -
راتهم, وإسهاماتهم, في المجتمع, والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم, وقد مكانة المعاقينتعزيز  -

 .وبالخدمات المتاحة لهم, وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم, وبإسهاماتهم في المجتمع
 .تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع -
حث األفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين, وتشجيع العمل التطوعي  -

 .لخدمتهم
 نظار على أصحاب ذوي االحتياجات الخاصة لتوجيه المجتمع نحو التعريف بهم وبمشكالتهم توجيه األ -

 اإلطار الزمني
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 مشروع نادي تفاعلي لكبار السن )ذكور وإناث ( اسم المشروع  1-9

الهدف االستراتيجي التنموي 

 األول 

 موي للبلدية  من خالل إشراك المجتمع المحليتعزيز الدور الخدمي والتن

 مبررات طرح المشروع 

 

+ إناث ( لقضاء أوقات الفراغ خصوصا في  )ذكورحاجة المدينة لوجود نادي لكبار السن  -
 الفترة الصباحية بعد ذهاب جميع أفراد األسرة إلى أعمالهم ومدارسهم .

األنشطة التي تالءم تقاليدهم وأسلوب حاجة كبار السن للتواصل مع اقرأنهم والقيام ببعض  -
 حياتهم السابقة 

 وصف المشروع

 

 

تقوم فكرة المشروع على تأسيس نادي لكبار السن لقضاء أوقات الفراغ خالل النهار ولزيادة  -
التواصل فيما بينهم ولممارسة أنشطة وهوايات خاصة بهم ويتمثل المشروع في تخصيص 

تم تجهيزه بما يتالءم مع طبيعة كبار السن وتأثيثه بما مالئم لهذه الغاية ي وإنشاء مبنى
إدارته من قبل  لهم ويتميتالءم واحتياجات هذه الفئة حسب الخدمات المراد تقديمها 

 مختصين.
 إقامة نشاطات ثقافية وفنية واجتماعية لعدد من كبار السن ودمجهم بالمجتمع المحلي  -

 أهداف المشروع

 

ى إتاحة الفرصة أمام كبار السن لممارسة أنشطتهم وبرامجهم يهدف المشروع المقترح إل -
المختلفة في مكان واحد مؤهل من حيث المرافق وكودات البناء ويقوم النادي بتقديم خدمات 

 التوصيل من والى النادي للمشاركين حسب جدول زمني محدد 
 فتح فرص عمل جديدة  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 مشروع خدماتي /لمشروع دراسة جدوى ل إعداد -

 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -

 توفير التمويل  -

 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 السن ( )كباراستقطاب الفئة المستهدفة  -
 تأهيل فريق مختص من اجل إدارة المكان  -
 من خاللها عمل نشاطات مناسبة لهم  عمل برامج خاصة لكبار السن يتم -

 

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 المكان.إلدارة  كادر مختصتأمين  -
 التمويل المادي إلنشاء وإدارة المشروع  -
 عدم توفر وسائل نقل مناسبة لكبار السن للوصول للمكان بشكل مالئم  -

 ألف دينار أردني  500 التكلفة المقدرة

 دية اربد + جهات مانحة  موازنة بل مصادر التمويل

 منظمات المجتمع المحلي + مؤسسات أهلية مسؤولة عن كبار السن  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 إنشاء مشاريع صغيرة مجتمعية لكبار السن -

 إقامة نشاطات ثقافية وفنية واجتماعية لعدد من كبار السن ودمجهم بالمجتمع المحلي  -

 في كافة قطاعات المجتمع تعزيز الدور التنموي لهم  -

 رضاء شريحة من المجتمع المحلي من كبار السن إ -
 توفير أماكن ترفيهية لهم  -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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تراتيجي الهدف االس

 التنموي األول 

 تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلدية من خالل إشراك المجتمع المحلي

لتعزيز التطور االقتصادي المحلي وتعتمد في  االستراتيجيةتعزيز الدور التنموي لبلدية اربد الكبرى وإقامة مشاريع استثمارية ضمن الخطة  .1 مبررات طرح المشروع 
من أجل التنمية المستدامة   وبالتالي خلق فرص  (الثقافيةو الريادية )االجتماعية والتكنولوجية والبيئية عمالواألذلك على االبتكار 

 .األخضراستثمارات في قطاعات مختلفة وعلى سبيل المثال مشاريع البنية التحتية الخضراء واالقتصاد الدائري والتحول لالقتصاد 
الريادية تعود بالنفع المادي   لبلدية اربد الكبرى وتحسين إيراداتها مما  واألعمالتبطة باالبتكار توفير فرص إقامة مشاريع استثمارية مر .2

 .ينعكس إيجابا في االرتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن
العالقة  أصحابوتعزيز دور البلدية في   خلق فرص فعالة تعتمد على   التشارك والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني  .3

 واألعماللمواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية من خالل التركيز على االبتكار    ألتشاركيالجهد  وأيضا تكثيف
 .( كمحرك رئيسي للتنمية المحلية االقتصاديةوالثقافية الريادية )االجتماعية والتكنولوجية والبيئية

 وصف المشروع

 

 

 

من تمكين االقتصادي المستدامة بتوفير فرص ال)االجتماعية والتكنولوجية والبيئية( من أجل التنمية  األعمالوريادة  إلى تشجيع االبتكارلمشروع يسعى ا

 خالل التنمية المحلية االقتصادية.

 أهداف المشروع

 

 

 

 .التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية المحلية 

 (.والثقافيةاالجتماعية والتكنولوجية والبيئية )عمال األوريادة  تشجيع االبتكار 

 والالجئين السورين.مالئمة للمجتمع المحلي مستدامة و خلق فرص عمل 

  والقطاعات المعنية.ألصحاب العالقة تمثيل فعال العمل التشاركي تضمن  مبدأتعزيز 

 توفير فرص شراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين. 

  وذلك باالعتماد على الموارد المحلية والمزايا التنافسية القتصادية المحلية المرنةمفهوم التنمية اتعزيز. 

نطاق عمل المشروع 

 ومراحله

 

 

 

 جميع مناطق بلدية اربد الكبرى المراحل:

 .مخاطبة الجهات المعنية لتسمية ممثليها 

  باللجنة.وضع خطة عمل لهذه اللجنة وبيان مهام ومسؤوليات كل طرف 

   مناقشتها.زمني لمواعيد الجلسات ومكان انعقادها والمواضيع العامة التي سيتم أعمال  جدولوضع 

  المستدامة.رفع كفاءة أعضاء اللجنة المشكلة إليجاد الحلول الفعالة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتنمية الملحية 

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

  :المخاطر التنظيمية

 روع لم تكن بالوضوح الكافيالمبادئ األساسية للمش. 

  مفاجأةالمشروع في حد ذاته قد يحدث به تغيرات. 

 اإلجراءات التي على أساسها تنفيذ المشروع لم تكن واضحة. 

 عدم توافق األطراف المختلفة ذات الصلة بالمشروع. 

 غياب التنسيق الداخلي بين المشاريع الفرعية ضمن المشروع الكلي. 

 ترة التي يحتاجها المشروع حتى يكون مكتمال  سوء التقدير الزمني للف                                         . 
 المخاطر المالية:

 مخاطر السوق -                           خاطر االستثمارم -
 المال رأسمخاطر كفاية  -                          المخاطر التشغيلية -
 مخاطر التمويل -

 مخاطر اجتماعية: 

كورونامفاجئة مثل جائحة  أحداثالتأخير الناتج عن   

 .الخاطئ لالحتياجات الالزمة الستكمال المبادرة من وسائل نقل المعدات والمواد الضرورية وخالفه التقدير

 مخاطر السياسات:

 والتشريعات التي توضع لتأطير العمل.ترتبط هذه المخاطر بالقوانين 

 ألف دينار  100 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد +جهات مانحة  مصادر التمويل

 منظمات الدولية   + منظمات المجتمع المحلي + بلدية اربد الكبرى  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 المحلي والالجئين السوريين على التصميم أالبتكاري واألعمال الريادية.المجتمع  * تدريب أفراد

  وثقافيا                                            على االستمرارية بيئي ا واقتصادي ا واجتماعي ا المشروع التنمويةقدرة * 

 في صناعة القرار. وأصحاب العالقةالمحلي المجتمع * إشراك 

 * تعزيز آليات التشارك بين البلدية والقطاع الخاص والجهات المانحة.

 * ربط ابتكارات رواد األعمال باالحتياجات المحلية لبلدية اربد الكبرى.

منبثقة عن دليل احتياجات  ب االبتكار إلى المنتجات والخدمات الحالية,األعمال من خالل إنتاج منتجات وخدمات جديدة أو جل * تعزيز دور رواد

 القائمة بين ريادة األعمال ورفع جودة الحياة. والتأكيد على العالقة على تحسين حياة الناس بلدية اربد الكبرى وبالتالي القدرة
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 اسم المشروع  1-11
 

 ك لمساعدة األمهات بالعمل.حضانة ألوالد العامالت ببلدية اربد الكبرى وذل
 

الهدف االستراتيجي التنموي 
 األول 

 تعزيز الدور التنموي للبلدية في إشراك المجتمع المحلي

( طفل تحت سن 41الكبرى إذا يوجد )عامالت في بلدية اربد توفير بيئة عمل مناسبة لل  مبررات طرح المشروع 
اربد الكبرى بحاجة لرعاية أمهاتهم الرابعة من أوالد العاملين والعامالت في بلدية 

 المرضعات.

  .التخوف من انسحاب السيدات الموظفات من سوق العمل / أو تعطيل العمل بين اإلجازات 

 وصف المشروع
 
 

 
 ( متر.200إنشاء حضانة ألبناء موظفات البلدية بمساحة تزيد عن ) -
 مكان قريب من البلدية.  -

 أهداف المشروع
 
 
 

 ن شانها زيادة ثقة الموظف بالخدمات من البلدية.تقديم خدمات م -
 تيسير على الموظفات  -
 .تقليل اإلجازات والمغادرات للمرضعات -
 ة.هدف تنموي -
 مصدر إيرادات جديدة للبلدية -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 
 قريبة من البلدية(.)اختيار المكان المناسب  -
 إعداد جدول زمني. -
 وط الحضانةصيانة المكان ليتناسب مع شر -

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 قلة التمويل  -

 التكلفة المقدرة
 

 ألف دينار أردني  100

 مصادر التمويل
 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة + موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   

 الشركاء
 

 جهات مانحة + بلدية اربد الكبرى ومديرياتها المختلفة    

 اثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

  زيادة إيرادات البلدية 

 انتظام دوام الموظفات 

  آثار اجتماعية ومالية 

 إشراك المجتمع في صناعة القرار 

 .زيادة ثقة المانحين 

 2021-2020 اإلطار الزمني
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 تعديل وتطوير الهيكل اإلداري للبلدية اسم المشروع  2-1

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الثاني

 سة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلديةالعمل على مأس

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

للبلدية تبين مهام الدوائر المختلفة وتوضح واجبات كل موظف  مؤسسية حقيقيةالحاجة لبناء 

 ومسؤولياته.

في  االستراتيجية المعدةالحاجة إلى هيكل إداري جديد قادر على مواكبة التطوير المطروح في الخطط 

 اربد.بلدية 

 تحسين وتطوير أداء الموظفين لزيادة القدرة اإلنتاجية لهم. 

إعداد هيكل إداري جديد يوضح الوصف الوظيفي للدوائر واألقسام التابعة لها والعاملين بها يشمل  وصف المشروع

 واجبات كل موظف ومسؤولياته.

 أهداف المشروع

 

 

 

 لديةالنهوض بالعمل المؤسسي داخل الب -
 إعداد وتأهيل موظفين قادرين على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية. -
 تقديم الخدمات للمواطنين بأقل وقت وجهد. -
 تعريف الموظفين بواجباتهم مسؤولياتهم. -
 تحقيق الرضا الوظيفي من خالل المنافسة العادلة بين الموظفين والتي تزيد اإلنتاجية -
  9001:2015الجودة الشاملة تطبيق متطلبات نظام إدارة  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل:

 مديريات بلدية اربد الكبرى

 مراحل العمل:

 تشكيل فريق مؤهل يناط به دراسة وإعداد هيكل إداري بالتعاون مع شركة متخصصة بذلك. -

 التابعة لها والعاملين بها. مديرية ولألقسامإعداد وصف وظيفي لكل  -

 د برنامج تدريبي لموظفي المديريات واألقسام المستحدثةإعدا -
 9001:2015تطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة الشاملة  -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 وزارة اإلدارة المحلية( على الهيكل اإلداري المقترح)المعنية من عدم الحصول على الموافقة  -
 لجديدقلة إيجاد كوادر مؤهلة لغايات تنفيذ الهيكل ا -
 قلة استجابة موظفي المديريات بالمهام والمسؤوليات والتسلسل الوظيفي.  -

 ألف دينار 75 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية / شركة متخصصة بالتطوير اإلداري الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 سسي داخل البلديةالنهوض بالعمل المؤ -
 إعداد وتأهيل موظفين قادرين على أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية. -
 تقديم الخدمات للمواطنين بأقل وقت وجهد. -
 تعريف الموظفين بواجباتهم مسؤولياتهم. -
 تحقيق الرضا الوظيفي من خالل المنافسة العادلة بين الموظفين والتي تزيد اإلنتاجية -
 ا المواطنين.الحصول على رض -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على العمل البلدي المؤسسي اسم المشروع  2-2

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الثاني 

 العمل على مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلدية

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 نظام يقوم على مبدأ التحسين والتطوير المستمر لمواكبة التغير في احتياجات المواطنين.الحاجة إلى  -
 خلق بيئة تطبق وتدعم وتحافظ على تطبيق متطلبات الجودة الشاملة -
 تقليل الوقت والجهد والخطأ في أداء العمل  -
 الحد من الترهل اإلداري وهدر المال العام  -
 التداخل بين المديريات المختلفة السعي لخلو العمل من االزدواجية و -
 تقليل األخطاء في العمليات المختلفة  مما يودي إلى إنتاجية أفضل وتقليل الكلفة والجهد  -

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وأكثر دقة  يواكب التغير في االحتياجات ومبنية  وصف المشروع

 المعامالت . إلنجازلف اإلدارات لتذليل الصعوبات وتقليل الوقت والجهد على وجود تنسيق بين مخت

 أهداف المشروع

 

 االحتياجات.تقديم خدمات أفضل للمواطنين مع البحث عن التحسين المستمر لمواكبة التغير في  -
 االستمرار بتقديم خدمة خالية من األخطاء والعيوب وتلبي احتياجات ومتطلبات المراجعين -
 األخطاء إلى أقصى حد من خالل تطبيق مبدأ الوقايةتقليل  -
 ترسيخ مبدأ الثقة واالنتماء والتشاركية لدى العاملين في البلدية -
 غرس مبادئ العمل بروح الفريق الواحد -
 خلق بيئة محفزة لإلنتاج -
 رفع وعي العاملين وإقناعهم بأنهم األساس والركيزة األهم لنجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة -
 المعامالت إلنجازبحث المستمر عن رفع األداء لألجهزة والموارد لتقليل الوقت والجهد ال -
 الحصول على رضا المواطنين وتحقيق طموحاتهم في جميع األوقات. -

 تحسين مستوى الجودة في اإلنتاج واألداء. -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 مديريات البلدية نظام إدارة الجودة الشاملة على جميع قتطبي العمل:نطاق 
 مراحل العمل

 التزام اإلدارة العليا بمبدأ إدارة الجودة الشاملة -
 ونشر الوعي بين الموظفين بان تقديم الخدمة بجودة عالية هي مسؤولية الجميع. -
 تطبيق النظام  -
 مراجعة التنفيذ -
 رهاتدقيق ومراجعة تنفيذ وتطبيق معايير النظام بهدف تصحيح األخطاء إن وجدت لمنع تكرا -

 تقييم تطبيق معايير النظام بهدف تحسين وتطوير خطوات التطبيق -

 عدم استجابة المديريات داخل البلدية لتنفيذ النظام  - مخاطر المشروع المحتملة
 عدم إيجاد كوادر مؤهلة لغايات تنفيذ النظام  -
 عدم وجود تجارب سابقة وانتشار البيروقراطية اإلدارية  -

 ينار أردني ألف د 75 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 منظمات دولية + وزارة اإلدارة المحلية + إدارات البلدية الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 خالية من األخطاء والعيوب وتلبي احتياجات ومتطلبات المراجعينتقديم خدمات أفضل  -
 اركية لدى العاملين في البلدية وغرس مبادئ العمل بروح الفريق الواحدترسيخ مبدأ الثقة واالنتماء والتش -
 خلو العمل من االزدواجية والتداخل بين المديريات المختلفة واالستثمار األمثل للوقت والجهد -
 المعامالت من خالل رفع األداء لألجهزة والموارد إلنجازتقليل الوقت والجهد  -
 األوقات.طموحاتهم في جميع  الحصول على رضا المواطنين وتحقيق -

 تقليل حجم الشكاوى من قبل المواطنين. -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 رفع قدرات العاملين في البلدية ومناطقها المختلفة في مجال العمل البلدي المؤسسي. اسم المشروع  2-3

 حسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلديةالعمل على مأسسة العمل البلدي لت الهدف االستراتيجي التنموي الثاني
 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

حسب  والخبرة كالالحاجة إلى رفع وتطوير مهارة الموظفين وإكسابهم المزيد من المعرفة  -
 تخصصه ووصفه الوظيفي.

الحاجة إلى موظفين مؤهلين قادرين على انجاز األعمال الموكلة إليهم بطريقة صحيحة وبأقل  -
 نسبه خطأ.

حاجة إلى تأهيل مدربين من موظفي البلدية إلعطاء دورات تدريبية ليس فقط لموظفي بلدية ال -
 اربد وإنما لموظفي البلديات األخرى أيضا.

 وصف المشروع

 

عطاء دورات تتعلق بالعمل إتأهيل فريق من موظفي البلدية كمدربين من قبل مختصين يمكنهم من 

األخرى من خالل خطة عمل تدريبية يتم من خاللها تحديد  البلدي لباقي موظفي البلدية والبلديات

.البرامج التدريبية التي يحتاجها الموظفون  

 أهداف المشروع

 

 

 

حسب تخصصه  والخبرة كالرفع وتطوير مهارة الموظفين وإكسابهم المزيد من المعرفة  -
 ووصفه الوظيفي.

 ل البلدي وتحدياته.تدريب وتأهيل الموظفين الجدد للتكيف مع ظروف وطبيعة العم -
 األعمال بدقة ومهارة وبأقل وقت ممكن. إلنجازرفع كفاءة الموظفين  -
 تأهيل مدربين من موظفي البلدية قادرين على تدريب باقي موظفي البلدية والبلديات األخرى. -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 :نطاق العمل -
 مناطق بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 عملتشكيل فريق ال -
 أعداد الخطة التنفيذية  -
 لكل مرحلة والمدة الزمنيةتحديد المراحل التنفيذية  -
 البدء بتنفيذ المبادرة -

 عدم وجود كوادر مؤهلة إلدارة العمل من داخل البلدية   - مخاطر المشروع المحتملة
 عدم الحصول على التمويل المناسب لطرح التدريبات  -

 ي ألف دينار أردن 50 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية , شركات تدريب متخصصة  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 والخبرةالمزيد من المعرفة  بأعمالهم وإكسابهمتحسين أداء الموظفين فيما يتعلق  -
 الدقة في العمل والوقت وزيادةالتقليل من الجهد  -
 كفاءة األداء المؤسسي  رفع -
 التخلص من الفساد اإلداري  -
 تأهيل الموظفين الجدد للتكيف مع ظروف وطبيعة العمل البلدي وتحدياته. -
 . تأهيل مدربين من موظفي البلدية -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 بناء نظام شامل لتقييم األداء الوظيفي المشروع  اسم 2-4

 العمل على مأسسة العمل البلدي لتحسين كفاءة وفاعلية الخدمات البلدية نموي الثانيالهدف االستراتيجي الت
 الموظفين.متابعة ومراقبة أداء  - مبررات طرح المشروع 

 تقليل الوقت والجهد والخطأ في أداء العمل -
 المال العام  اإلداري وهدرالترهل  الحد من -
 الحاجة إلى العمل المؤسسي  -
 تقديم أفضل الخدماترفع كفاءة الموظفين ل -

 تطبيق نظام الجودة في العمل -

وضع أسس ومعايير لتقييم األداء الوظيفي وقياس مدى االنجاز لدى فريق العمل من خالل وضع أدوات للقياس يتم  وصف المشروع

 متقدمة.من خاللها تحديد مدى نجاح الموظف في تحقيق أهداف المؤسسة والوصول بها إلى مرحلة 

 وعأهداف المشر

 

 

 متابعة ومراقبة أداء الموظفين -
 الموظفين لالجتهاد في وظائفهم تحفيز -
 والعمل على إيجاد حلول لها                       التنظيمي ة أو اإلداري ة المشاكلالمساهمة في كشف  -
على تطوير نقاط القوة والتغلب على  والعملكشف نقاط القوة والضعف في األداء المؤسسي  -

 نقاط الضعف.

 احلهنطاق عمل المشروع ومر

 

 

 

 للمشروع.دراسة جدوى  إعداد -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 خالل:للبلدية من  المراجعين()قياس مستوى الرضا لدى المتعاملين  -

 وجود صناديق اقتراح الشكاوى -1
 جود الخط الساخن و -2
 موقع البلدية  -3

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 ازدياد عدد الموظفين الغير مؤهلين أو قابلين للتأهيل في البلدية   -
 ردة فعل الموظفين عند تطبيق تقييم األداء الوظيفي للمرة األولى -
 التمويل المالي -
 عدم القدرة على تحقيق العدالة بين المواطنين  -

 ألف دينار 25 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 متابعة ومراقبة أداء الموظفينالقدرة على  -
 اجتهاد الموظفين في أدائهم الوظيفي وتطويره -
 ف تطوير نقاط القوة في األداء الوظيفي والتغلب على نقاط الضع -
 وتطوير العمل الموكل إليهم. انجازعلى  البلدية موظفي قدرة -
 فتح باب المنافسة العادلة بين دوائر البلدية المختلفة -

 2023-2019 اإلطار الزمني

 وحدة المشاريع والبرامج الدولية   الموظفين,مديرية شؤون  :إعداد 
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 ل ومتابعة شكاوى المواطنين  وتطويرهمتكامل الستقبال وتحلي إنشاء نظام اسم المشروع  3-1

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 اتساع الرقعة الجغرافية للمدينة وضواحيها. ومتلقيها بسببصعوبة التواصل ما بين مقدم الشكوى  -1
 وشفافية.تراحات والشكاوى المقدمة من قبل متلقي الخدمة بكل عدالة الحاجة إلى تنظيم عملية التعامل مع االق -2
ضعف التنسيق بين األطراف المعنية بحل المشاكل والشكاوى الواردة من المواطنين والحاجة إلى نظام يربط  -3

 دوائر البلدية الفنية ببعضها.
 للمواطن.تسهيل تقديم الخدمة والمعلومة  -4

 وصف المشروع

 

 

من خالله تقديم الشكاوى وتحليلها وحلها من خالل دوائر البلدية المعنية بنوع الشكوى  يتم وتطبيق الكترونيهو برنامج 

وعليه يمكن أن يكون لكل  باإلغالق,التي تمر بها الشكوى بداية من التسجيل والدراسة والتحليل وانتهاء  وضح المراحلوي

مع الشكاوى بناء على طبيعة عمل الجهة أو طبيعة الخدمات التي تقدمها جهة أو دائرة في البلدية إجراءات خاصة بها للتعامل 

أن يتم توضيح  والمتعاملين ويجبأو طبيعة الشكوى المقدمة ويجب أن تكون هذه اإلجراءات موثقة وواضحة للموظفين 

 اإلجراءات المتبعة لتسهيل عملية التتبع. 

 أهداف المشروع

 

 

 نين بسهولة وسرعة في األداء حل المشكالت التي يواجهها المواط

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

االستفادة من اقتراحات وأفكار متلقي الخدمة من اجل التحسين والبناء والتطوير على مستوى الخدمات والعمليات المقدمة من 

 قبل البلدية وبشكل مستمر. 

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 اربد الكبرى نطاق العمل: مناطق بلدية -
 مراحل المشروع: -
 ومتابعة الشكاوىوضع خطة عمل لنظام استقبال  -
 والتسهيل على المواطنين الشكاوىعمل تطبيق الكتروني لغايات متابعة  -
 وطرق التعامل معها الشكاوىتطوير أدوات متابعة  -
 وعمل قسم خاص له الشكاوىتدريب الكادر الخاص بمتابعة  -
التعرف على احتياجات المجتمع المحلي من خدمات والصعوبات التي يواجهونها في عمل لقاءات مجتمعية لغايات  -

 المعامالت البلدية وتعريفهم بالبرنامج والنظام
 بطريقة سرية والتنسيق مع الدوائر المختصة لغايات متابعتها الشكاوىوضع نظام خاص للتعامل مع  -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 الجدل أحيانا. وتثيرحساسة  الشكاوىقد تكون بعض  -
 الحاجة لوجود فريق مؤهل قادر على متابعة الشكاوى بشكل مستمر -
 عدم تفاعل المجتمع مع الفكرة. -
 النظام.عدم متابعة المعامالت والمشكالت من قبل البلدية بما يلبي حاجة المواطن وعزوف المواطن عن التعامل مع  -

 ألف دينار 15 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 شركات االتصاالت  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 المتبعة لحلها  واإلجراءات                                                                               تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بناء  على التقارير المعدة حول نوع الشكاوى الواردة  -
 ازدياد الثقة والتعاون بين البلدية وأفراد المجتمع  -
 واجهها المواطنين بسهولة وسرعة في األداء حل المشكالت التي ي -

 2021-2019 اإلطار الزمني

 وحدة المشاريع والبرامج الدولية العامة,العالقات  وحدةإعداد: 
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 تطوير موقع بلدية اربد الكبرى االلكتروني بشكل تفاعلي اسم المشروع  3-2

 المقدمة للمواطنينتحسين جودة الخدمات  الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

العربية االنجليزية خاص ببلدية اربد ولتسهيل إجراءات  الكتروني وباللغتينالحاجة إلى موقع  -
والتعريف بالخدمات  بالبلدية ومناطقهاالحصول على الخدمات للمواطنين يتم من خالل التعريف 

 التي تقدمها للمواطنين.
 لحالي للبلدية بحاجة ماسة للتطوير لتحسين الخدمة للمواطنين.الموقع االلكتروني ا -
الحاجة إلى موقع الكتروني لإلعالن والترويج عن األنشطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية...الخ  -

 األخبار المتعلقة ببلدية اربد الكبرى. ونشر
 له قبل إصدارها لمطلوبة ألي معامباإلجراءات االحاجة إلى تعريف المواطنين الكترونيا  -
  الشكاوى.الحاجة إلى موقع الكتروني يتم من خالله تقديم  -
المواطن بالرسوم والضرائب والغرامات  الكترونيا وتعريفالحاجة إلى تقديم خدمات البلدية  -

 المترتبة عليه وما يترتب على المواطنين من مستحقات مالية 

اطنين عن معامالتهم وتسهل عملية تتبع استعالم المو الحاجة لموقع الكتروني يتم من خالله -
 والحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد  المعامالت والخدمات البلدية

 وصف المشروع
 
 
 
 

تطوير موقع البلدية االلكتروني باللغتين العربية واالنجليزية ليصبح البوابة الرئيسية للبلدية لتقديم الخدمات 
التعريف بالبلدية ومناطقها واهم معالمها السياحية والتراثية  خالله يتم منوالمعلومات للمواطنين حيث 

ومشاريعها التنموية واالستثمارية وخططها المستقبلية في جميع القطاعات على المستوى المحلي والدولي, 
 واإلعالن عن األنشطة والفعاليات الثقافية واالجتماعية المختلفة التي تقوم بتنفيذها البلدية  ومناطق وأماكن

 عملها والمعلومات التي تساعد المواطن وتسهل عمله بأقل وقت وجهد .

 أهداف المشروع
 
 
 

التعريف بالبلدية ومعالمها البارزة وخدماتها ومشاريعها التنموية والمستقبلية على المستوى  -
 المحلي والدولي

 الحصول على موقع الكتروني يقدم جميع الخدمات الكترونيا  -
 الكترونيا. الت تابعة األمور المالية والمعامالدفع االلكتروني وم -
 اختزال الوقت والجهد في الحصول على الخدمات البلدية  -
 الحصول على معلومات أكثر دقة وأكثر سرعة  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 موقع الكتروني يشمل جميع مناطق بلدية اربد الكبرى. -
 مراحل العمل: -
 ستقدمها البلدية الكترونيا .لخدمات التي او المعلومات تحديد -
 تصميم الموقع االلكتروني من قبل شركة متخصصة  -
 خطة متابعة التنفيذ والتطوير من قبل فريق فني مؤهل  -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم وجود كوادر فنية مؤهلة للمتابعة والتطوير -
 األعطال الفنية في شبكات الربط -
 لدى بعض المواطنين في استخدام الدفع المالي االلكترونيقلة المعرفة والمهارة  -
 الترويج للموقع االلكتروني -
 عدم تفاعل المديريات في استقبال المعامالت والتغذية الراجعة للموقع  -

 ألف دينار  10 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 الشركاء
 

 شركات االتصاالت
 نين  المواط

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 التعريف بالبلدية على المستوى المحلي والدولي. -
 التسهيل على المواطنين في الحصول على المعلومات والخدمات   -
 االطالع ومتابعة األنشطة الثقافية واالجتماعية وأخبار البلدية  -
 وتزاحمهم.طنين في المكتب ومتابعتها والرد عليها دون الوقوع تحت ضغط الموا الشكاوىتقديم  -

 الحصول على معلومات أكثر دقة وسرعة  -

 والخدماتتقليل الوقت والجهد وخفض التكلفة المالية على المواطن للحصول على المعلومات  -

 اإلطار الزمني
 

2019-2020 
 الخدمات االلكترونية
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ومعامالت البلدية بكافة أنواعها وتطبيق  من أرشفة وثائق الخدمات االلكترونيةتطوير خطة  - اسم المشروع 3-3
 على معامالت البلدية المختلفة في جميع الدوائر(  (  work flowنظام تتبع المعامالت 

 مبررات طرح المشروع 
 
 

 فقدان بعض األوراق والمعامالت  -
 قدم األوراق وتهالكها والتي أصبحت معرضة للتلف وعدم الوضوح  -
األرشيف داخل مناطق البلدية وضيق المكان وعدم وجود  كثرة المعامالت الموجودة في -

 مستودعات لحفظ الملفات تفي بالغرض

 وصف المشروع
 

أرشفة معامالت المناطق من رخص اإلنشاءات واإلفرازات وتحويل المعامالت الورقية إلى  -
 الكترونية وكذلك معامالت الدوائر 

 يسهل على المواطنين والموظفين  تتبع سير المعاملة واإلجراءات التي تمت عليها مما -
 تحديد أماكن ومتطلبات أي معاملة بسهولة  -

 أهداف المشروع
 
 
 

 حفظ المعامالت من التلف والفقدان والضياع  -
 التخلص من األوراق واألرشيف لضيق المكان  -
 التعديل  –الحذف  –حماية المعامالت من التزوير  -
 الكترونيا والرجوع إليها سهولة الحصول على المعامالت لكونها محوسبة  -
 معرفة اإلجراء الذي تم على أي معامله بسرعة دون التنقل من مكان ألخر  -
 حفظ الوقت والجهد في االستعالم عن أي معاملة  -

 

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 

 منطقة  23مناطق بلدية اربد الكبرى والبالغ  -
 دوائر البلدية الداخلية  -
 دوائر البلدية الخارجية  -

 خاطر المشروع المحتملةم
 

 قدم األوراق وتهالكها وعدم وضوح المعلومات  -
 حجم األوراق كبير  -
 ضيق المكان ونقص الكوادر وتوفير األجهزة المناسبة والتدريب -
 ضياع بعض المعامالت  -

 التكلفة المقدرة
 

 ألف دينار  500

 مصادر التمويل
 

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد 

 ربد الكبرى + الشركات بلدية ا الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 سهولة الوصول إلى أي معامله دون الرجوع إلى األرشيف  -
 إمكانية معرفة اإلجراءات التي تمت على أي معامله وعن طريق الهاتف  -
 حفظ المعامالت وعدم ضياعها أو تلفها  -
 حفظ حقوق المواطنين والبلدية  -

 اإلطار الزمني
 

2020-2021 
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 اسم المشروع  3-4
 

 GISتطوير قاعدة بيانات مديريات البلدية باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية الـ 

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

 في البلدية قاعدة البيانات والخرائط  تحديثوتطوير العمل البلدي  -
 وير أداء موظفي البلدية المعنيين بالبرنامج الحاجة إلى تط -
 الحاجة لتطوير البرمجيات المستخدمة وتحديث األجهزة المستخدمة  -
 تجديد رخصة البرمجيات والحصول على أخر نسخة منها  -
 وسريعة.تسهيل العمل على المواطنين وإمكانية حصولهم للمعلومات بصورة دقيقة  -

تطوير برنامج نظم المعلومات الجغرافية في البلدية بحيث يشمل قاعدة بيانات مختلفة شاملة للعمل البلدي  شروعوصف الم
 .يتم مشاركتها مع الدوائر األخرى في البلدية ومع المواطن عبر موقع البلدية االلكتروني 

 أهداف المشروع
 
 
 

لدوائر قادرين على التعامل مع وإيجاد موظفين من مختلف االتدريب على البرمجة الحديثة  -
 البيانات الموجودة في النظام .

 الحديثة .التطورات االلكترونية  بحيث تكون قادرة على مواكبةتحديث السير فرات  -
بناء موقع الكتروني ليتسنى للمواطن الحصول على المعلومات الالزمة حول المعالم السياحية  -

 وخدماتها من أعمال البلديةوأسماء الشوارع وغيرها 
 على البيانات الرقمية والمشاركة بتحديثها كل حسب اختصاصه دوائر البلدية المختلفةاطالع  -
 من خالل بناء موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية مشاركة المواطن معلومات البلدية  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل : مديريات بلدية اربد الكبرى 
 : مراحل العمل 

 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 توفير التمويل  -
 تدريب موظفي البلدية على البرنامج كال حسب اختصاصه  -
 إعداد خطة للصيانة والتحديث  -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 مشاكل االنترنت وتحديث البيانات  -
 المسؤول لكادر الحاجة إلى التدريب المستمر من ا -
 كبيرة ومتنوعة وبحاجة إلى تطوير وتحديث مستمر . قاعدة البيانات  -

 أالف دينار  100  التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + شركات خاصة  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

ت من خالل إشراك كل الدوائر بالتحديث للبيانات كل حسب الحصول على دقه أعلى للبيانا -
 اختصاصه 

مساعدة المواطنين بالحصول على المعلومات الخاصة به وبالمعالم السياحية من خالل الموقع  -
 االلكتروني مما يخفف من األعباء المترتبة عليه من قبل الموقع 

لدوائر في البلدية من خالل التشاركية توسيع قاعدة المعرفة بنظم المعلومات الجغرافية بباقي ا -
 وتحديثها.الفعالة ببناء قاعدة البيانات 

 وتغيرها.إيجاد بنك معلومات لكافة األعمال في البلدية وطبيعة تطورها  -

 اإلطار الزمني
 

2019-2020 
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 اسم المشروع  3-5
 

 مشاريع البنية التحتية للبلدية )سنويا(-أ
 ف مناطق البلديةخلطات إسفلتية في مختل-1

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

 المختلفة بشوارع معبدة  ةواألبنية السكني المنازلخدمة  -
ضم أراضي جديدة للتنظيم ضمن مشاريع التقسيم نتيجة الزيادة السكانية والتوسع  -

 لب إيصال الخدمات لألبنية السكانية العمراني والتي تتط
 األخرىالمؤسسات الخدمية  وأعمالالشوارع التي تضررت نتيجة حفريات  تأهيلإعادة  -

 من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصاالت
 المنطقة.والسيارات المتزايدة في  اآللياتاالستخدام المكثف من  -

 وصف المشروع
 
 

اربد الكبرى ضمن مواصفات فنية وهندسية عمل خلطات إسفلتية لشوارع مناطق بلدية 
ممكنة تجعلها قادرة على تحمل االستخدام الكثيف لمختلف المركبات اآلليات ألطول فترة 

 الزمن و توفر األمان والسالمة للمركبات والسائقين واألشخاص  . من

 أهداف المشروع
 
 
 

 لسائقين واألشخاصتوفير شوارع بمواصفات جيدة توفر األمان والسالمة للمركبات وا -
 األخرىالمؤسسات الخدمية  وأعمالتأهيل الشوارع التي تضررت نتيجة حفريات  إعادة -

 من كهرباء ومياه وصرف صحي
 في مناطق التوسع العمراني الجديدةلمواطنين الخدمة لتقديم  -
 . التنقل وتوفير مرور أمنحركة  المواطنين وتسهيلاحتياجات  تلبية -
 والمواطنين.يل من المصاريف المالية للبلدية تحقيق االقتصاد والتقل -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 بلدية اربد الكبرى ق: مناطالعملنطاق  -
 :المراحل -
 رصد كلفة المشروع قي موازنة البلدية السنوية -
 وأولوياتها                                                           تحديد الشوارع التي بحاجة لتعبيد بناء  على احتياجات المناطق  -
 ثائق العطاء الالزمةإعداد المخططات الهندسية وو -
 طرح وإحالة عطاء التنفيذ -
 متابعة عطاء التنفيذ -
 متابعة خطة الصيانة الدورية -
 إعداد فريق فني مؤهل لمتابعة وفحص األعمال ميدانيا وإجراء الفحوص المخبرية  -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 التأخر في الحصول على الموافقات من الجهات المعنية  -
مما يعيق إعطاء غالق جزئي أو كلي للطرق المنوي تنفيذ لمشروع فيها إعدم التمكن من  -

 العمل بالشكل المناسب  إلنجازالفرصة 
في  من كهرباء ومياه وصرف صحيقيام بعض المؤسسات األخرى بتنفيذ مشاريعهم  -

 الشوارع التي تم عمل خلطات ساخنة لها
 بشكل كامل الحاجة إلى إعادة إنشاء البنية التحتية لبعض الشوارع و -

 %40˟مليون 20 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل
 الشركاء

 

 شركة المقاوالت المحال عليها العطاء
 المختبرات الهندسية 

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

 توفير شوارع بمواصفات جيدة توفر األمان والسالمة للمركبات والسائقين واألشخاص -
 في مناطق التوسع العمراني الجديدةلمواطنين الخدمة ليم تقد -
 تشجيع االستثمار وإيجاد بنية تحتية لخدمة المشاريع االستثمارية ودعم اقتصاد المدينة. -
 التقليل من نسبة الحوادث وإصالح المركبات  -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-5
 

 بلدية )سنويا(مشاريع البنية التحتية لل-أ 
 فتح وتعبيد شوارع-2

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 

 ع معبدةبشوارالمختلفة  ةواألبنية السكنيحاجة البلدية لخدمة المنازل  -
ظيم بحاجة لشوارع معبدة وإضافة مناطق لحدود التن العمراني زيادة عدد السكان أدت إلى التوسع -

 وتوفير خدمات للمواطنين ضمنها.
أدى إلى الحاجة لفتح وتعبيد شوارع  والسيارات المتزايدة في المنطقة اآللياتاالستخدام المكثف من  -

 .جديدة للتخفيف الضغط على الشوارع القائمة
مات المرورية من خالل أدت االزدحامان المرورية إلى الحاجة لفتح وتعبيد شوارع جديدة لتخفيف األز -

 شوارع بديلة.
 توسعة المدينة نتيجة لزيادة عدد السكان. -

 وصف المشروع
 

فتح وتعبيد شوارع في مناطق بلدية اربد الكبرى ضمن مواصفات فنية وهندسية تجعلها 
قادرة على تحمل االستخدام الكثيف لمختلف المركبات اآلليات ألطول فترة ممكنة  من 

 مان والسالمة للمركبات والسائقين واألشخاص  .الزمن و توفر األ

 أهداف المشروع
 
 

 توفير شوارع بمواصفات هندسية توفر األمان والسالمة للمركبات والسائقين واألشخاص -
 في مناطق التوسع العمراني الجديدةلمواطنين الخدمة لتقديم  -
 التنقل وتوفير مرور أمنحركة  المواطنين وتسهيلاحتياجات  تلبية -
 ح وتعبيد شوارع جديدة لتخفيف األزمات المرورية.فت -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 بلدية اربد الكبرى ق: مناطنطاق العمل -
 :المراحل -
 رصد كلفة المشروع قي موازنة البلدية السنوية -
                                                                           تحديد الشوارع التي بحاجة لفتح وتعبيد بناء  على احتياجات المناطق وأولوياتها -
 ندسية ووثائق العطاء الالزمةإعداد المخططات اله -
 طرح وإحالة عطاء التنفيذ -
 متابعة عطاء التنفيذ -
 متابعة خطة الصيانة الدورية -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 رفض أصحاب القطع التي سيتم اقتطاع الشوارع منها للمصالحة. -
 التأخر في الحصول على الموافقات من الجهات المعنية  -
 وفتح الشوارع. تلوث بيئي مؤقت ناتج عن شق -
 وجود عوائق يجب المصالحة عليها مع المالكين األصليين ثم إزالتها. -
 مشاريع جديدة لبعض المؤسسات الخدمية التي نحتاج إلى حفريات وإتالف البنية التحتية. -

 %40˟مليون 20 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل
 ت المحال عليها العطاءشركة المقاوال الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 توفير شوارع بمواصفات جيدة توفر األمان والسالمة للمركبات والسائقين واألشخاص -
 في مناطق التوسع العمراني الجديدةلمواطنين الخدمة لتقديم  -
 نة.تشجيع االستثمار وإيجاد بنية تحتية لخدمة المشاريع االستثمارية ودعم اقتصاد المدي -
 سيغطي نسبة من الفجوة بين الحاجة والمتوفر -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-5
 

 سنويا(مشاريع البنية التحتية للبلدية )-أ 
 إنشاء اطاريف-3

 الهدف االستراتيجي التنموي الثالث
 

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

لى توفير أرصفة وممرات آمنة في الشوارع والتقاطعات واألماكن العامة للمشاة ولذوي الحاجة إ -
 االحتياجات الخاصة ووضع الشواخص اإلرشادية والمرورية للمشاة والسائقين

واتساع رقعة المنطقة المبنية التي تحتاج لتوفير  زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على الخدمات -
 خدمات وأرصفة وممرات.

لحاجة إلنشاء االطاريف وحجر الكندرين في الشوارع ذات الميول والتي تسبب انسياب وجريان ا -
 مياه األمطار نحو المنازل والمباني القائمة بمحاذاة هذه الشوارع.

رمبات لتسهيل حركة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة والنساء التي تدفع  إلنشاءالحاجة  -
 األطفال في عربات

 وعوصف المشر
 
 
 

إنشاء وإعادة تأهيل األرصفة االطاريف والممرات والتقاطعات في الشوارع والماكن العامة وتفعيل 
تخطيط ممرات مشاة وشواخص تبين و إنشاء رمبات لذوي االحتياجات الخاصة  الشاخصات المرورية و

 أماكن الوقوف وإشارات تحذيرية وتحديد أماكن مرور ذوي االحتياجات الخاصة

 المشروع أهداف
 
 
 

 االحتياجات الخاصة وتوفير شواخص إرشادية لهم للمشاة ولذويتوفير أرصفة آمنة  -
 حماية المشاة وذوي االحتياجات الخاصة من حوادث الدهس وضمان سالمتهم -
 خدماتهم إلىلوصول المواطنين  أفضلتقديم خدمة  -
 رحماية المباني المحاذية للشوارع ذات الميول من جريان مياه اإلمطا -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 بلدية اربد الكبرى ق: مناطالعملنطاق  -
 :المراحل -
 موازنة البلدية السنويةي رصد كلفة المشروع ق -
 وأولوياتها                               لها بناء  على احتياجات المناطق  واطاريفتحديد الشوارع التي بحاجة إلنشاء أرصفة  -
 إعداد المخططات الهندسية ووثائق العطاء الالزمة -
 وإحالة عطاء التنفيذ طرح -
 متابعة عطاء التنفيذ -
 متابعة خطة الصيانة الدوريةعمل  -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 إغالق جزئي أو كلي للطرق المنوي تنفيذ المشروع فيها. -
 التأخر في الحصول على موافقة الجهات المعنية. -
 عدم توفر اإلمكانية المادية في الموازنات  -

 %40˟ون ملي20 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 الشركة المحال عليها عطاء التنفيذ الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 توفير أرصفة آمنة للمشاة ولذوي االحتياجات الخاصة وتوفير شواخص إرشادية لهم -
 متهمحماية المشاة وذوي االحتياجات الخاصة من حوادث الدهس وضمان سال -
 .مإلى خدماتهلوصول المواطنين  أفضلتقديم خدمة  -
 التقليل من نسبة حوادث الدهس -
 حماية المنازل والمحال التجارية من خطر مداهمة المياه لها  -
 رضا المواطنين عن أداء العمل البلدي  -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-5
 

 سنويا() مشاريع البنية التحتية للبلدية-أ
 إنشاء جدران استنادية-4

 الهدف االستراتيجي التنموي الثالث
 

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 مبررات طرح المشروع 
 
 

 إيصال الخدمات للمواطنين في جميع مساكنهم  -
المحافظة على سالمة الطرق والواقعة على أطراف األودية والمناطق المرتفعة المعرضة  -

 لالنهيار.
 المحافظة على أرواح وسالمة المواطنين مستخدمي الطريق والسكان المجاورين لهذه الطرق  -

 وصف المشروع
 
 

 
وتقي  وجسم الطريقإنشاء جدران استنادية لحماية الطرق من االنهيار والمحافظة على بنيتها  -

وسائل  سكان هذه المناطق من انهيار المناطق المرتفعة المجاورة على منازلهم تتوفر فيها
 األمطار.حماية جوانب الطرق وتصريف مياه 

 أهداف المشروع
 

 حماية الطرق من االنهيارات  -
 المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم  -
 حماية البيوت السكنية المجاورة والواقعة على األودية والمرتفعات  -
 تامين السالمة العامة لجوانب الطرق  -
 ة والمرتفعات على كامل مساحتهافتح الطرق الواقعة على األودي -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 

 الشوارع الواقعة على أطراف األودية والمرتفعات ضمن حدود بلدية اربد الكبرى  العمل:نطاق 
  العمل:مراحل 
 إجراء مسح للمناطق والشوارع الواقعة على أطراف األودية والمرتفعات  -
 ة إعداد الدراسات والمخططات الهندسي -
 اخذ الموافقات الالزمة  -
 طرح العطاء  -
 إعداد فريق اإلشراف والمتابعة  -
 إعداد خطة الصيانة والمتابعة  -

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 عدم توفر اإلمكانات المادية  -
 الحاجة إلى استمالك أراضي جديدة  -
 ارتفاع الكلفة المادية لهذه اإلنشاءات  -
 اء العشوائي في المدينة زيادة الحاجة لهذه الجدران نتيجة البن -

 %40˟مليون 20 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 الشركات / الجهات المانحة  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 

 تسهيل الوصول إلى مناطق السكن في األودية واألماكن المرتفعة بسهولة وأمان  -
 المحافظة على األرواح والممتلكات التقليل من حوادث المرور و -
 التخفيف من األزمات المرورية وانقطاع الطرق في مواسم الشتاء  -

 2023-2019 اإلطار الزمن
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 اسم المشروع  3-5

 

 مشاريع البنية التحتية للبلدية )سنويا(-أ 

 تصريف مياه األمطار-5

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الثالث

 ات المقدمة للمواطنينتحسين جودة الخدم

 مبررات طرح المشروع 

 

وجود تجمع لمياه األمطار في الشوارع ذات المنسوب المنخفض مما يؤدي إلى حدوث  -
فيضانات في الشوارع ويعيق حركة المرور والسيارات ويؤدي إلى أضرار في السالمة 

 للشوارع.العامة مثل المنازل والمواطنين وإتالف البنية التحتية 
 منازلهم إلىوصول السكان و أخر إلىاالنتقال من مكان  صعوبة -

 اربد.إنشاء شبكات تصريف مياه لشوارع مدينة  - وصف المشروع
 إنشاء بنية تحتية للحفاظ على سالمة الطرق  -

 أهداف المشروع

 

 

 خدماتهم إلىلوصول المواطنين  أفضلتقديم خدمة  -
 منازلهم إلىن وسهولة وصول السكا أخر إلىسهولة االنتقال من مكان  -
حل هذه المشكلة للوصول إلى مرور آمن وسالمة عامة للمواطنين وممتلكاتهم وحماية البنية التحتية  -

 للشوارع من التلف والضرر.

 كمية لمياه األمطار وتحويلها إلى السدود التجميعية  أكبراالستفادة من  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة تحديد  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

إغالق جزئي أو كلي للشوارع المنوي تنفيذ المشروع فيها ووضع الفتات وحواجز لضمان  -
 العامة.السالمة 

 المتابعة الحثيثة للتقليل من هذه المخاطر تنظيم العمل و -
 المهمات بسرعة  إلنجازالحاجة إلى فريق متابعة دائم  -
 اربد.عدم توفر المناسيب المناسبة لتصريف المياه بسبب استوائية المناطق في مدينة  -

 تنظيم.عدم وجود معوقات لتنفيذ بعض الشبكات لوجود عوائق أو سوء  -

 %40˟مليون 20 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 األشغال/التنفيذ والصيانة /العطاءات الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 منازلهم إلىوسهولة وصول السكان  أخر إلىسهولة االنتقال من مكان  -
 الوصول إلى مرور آمن وسالمة عامة للمواطنين وممتلكاتهم  -
 ة للشوارع من التلف والضرر.حماية البنية التحتي -
 تقدمها.سيحقق وفرا في الميزانية مما سيمكن البلدية من توسعة نطاق الخدمات التي  -
 من الفجوة بين الحاجة والمتوفر نسبةسيغطي  -
 تشجيع االستثمار وإيجاد بنية تحتية لخدمة المشاريع االستثمارية ودعم اقتصاد المدينة. -

 وممتلكاتهم.حماية المواطنين  -

  2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-5
 

 سنويا(مشاريع البنية التحتية للبلدية )-ب 
 إنشاء مالعب )خماسية وسداسية(-1

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

المجتمع المحلي في مناطق البلدية  ( تخدموسداسيةخماسية )الحاجة إلى وجود مالعب  -
 المختلفة 

وإضافة مناطق لحدود التنظيم بحاجة إلى  العمراني زيادة عدد السكان وبالتالي التوسع -
 خدمات إضافية تلبي احتياجاتهم 

 المحلي.الحاجة إلى مناطق ترفيه ضمن هذه المناطق لخدمة المجتمع  -
  المجتمعي( )االندماجع الالجئين تخفيف التوتر بين المجتمع المحلي ومجتم -
 المحافظة على سالمة األطفال وحمايتهم من مخاطر اللعب في الشوارع . -

 وصف المشروع
 
 

تصميم وإنشاء مالعب خماسية وسداسية وإنشاء سور حول الملعب وخدمات ومبنى إدارة ومحاسبة 
ل ودراسة إمكانية الشراكة مع يلزم باإلضافة إلعداد خطة للصيانة وخطة للتشغي وغرفة حارس وكل ما

 القطاع الخاص.

 أهداف المشروع
 
 
 

إنشاء مشاريع في مناطق البلدية المختلفة تلبي احتياجات المواطنين الترفيهية  -
 واالجتماعية.

 ويسر وبأقل التكاليف الترفيهية بسهولةوصول المواطنين إلى الخدمات  -
 ي الجديدةفي مناطق التوسع العمرانلمواطنين الخدمة لتقديم  -
استثمار أراضي البلدية بمشاريع ترفيهية اجتماعية تقدم إيرادات جديدة لصندوق البلدية  -

 لتمكنها من تطوير وتحسين الخدمات للمواطنين
 الشوارع.المحافظة على سالمة األطفال وحمايتهم من مخاطر اللعب في  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 كبرىبلدية اربد ال ق: مناطالعملنطاق  -
 :المراحل -
 رصد كلفة المشروع قي موازنة البلدية السنوية -
 اختيار الموقع المالئم فنيا إلنشاء الملعب -
 إعداد المخططات الهندسية ووثائق العطاء الالزمة -
 طرح وإحالة عطاء التنفيذ -
 متابعة عطاء التنفيذ -
 متابعة خطة الصيانة الدورية -
 إعداد خطة التشغيل/الشراكة مع القطاع الخاص -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم الحصول على تمويل للمشروع -
 ظهور مشاريع مماثلة للقطاع الخاص في المناطق المستهدفة -
محدودية القطع المملوكة لبلدية اربد ذات التضاريس المالئمة مما يؤدي إلى صعوبة في عملية  -

 تسهيل األرض 

 مليون دينار 1.5 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 القطاع الخاص الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

تقديم الخدمات إلى سكان  علىمناسبة تؤمن خدمات وجود مالعب متطورة وحديثة  -
 المنطقة 

 الوصول إلى الخدمات الترفيهية سهولة  -
 في مناطق التوسع العمراني الجديدةلمواطنين خدمة ا -
 إضافية ستوفرها هذه المالعب  السكان بخدمات احتياجات تلبية -
 سيحقق وفرا في الميزانية مما سيمكن البلدية من توسعة نطاق الخدمات  -
 تشجيع االستثمار وإيجاد بنية تحتية لخدمة المشاريع االستثمارية ودعم اقتصاد المدينة. -
 التقليل من حوادث السير والحفاظ على أرواح األطفال  -

 202-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-5
 

 سنويا(مشاريع البنية التحتية للبلدية )-ب 
 إنشاء وتأهيل حدائق عامة-2

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

ألطفال لكال المجتمعين حاجة المجتمع لمناطق ترفيهية وتسلية ومتنفس وتأمين مواقع آمنة ل -
 األردني والسوري

 ومجهزةالشبابية أمنة  لألنشطة أماكن خاصةعدم توفر  -
 ترفيهية ورياضية  وأنشطةتوفير خدمات  إلى والحاجةزيادة عدد السكان  -
 زيادة الطلب على الخدمات الترفيهية والرياضية -
 المحليحاجة ذوي االحتياجات الخاصة لمناطق ترفيهية ودمجهم مع المجتمع  -
 نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على الخدماتالقائمة الحاجة لصيانة الحدائق  -

واأللعاب وتوريد  الساحات واألرصفةإنشاء حدائق وصيانة حدائق قائمة والتي تتكون من  - وصف المشروع
العاب وصيانة الحمامات وتوفير أرصفة ورمبات والعاب خاصة وحمامات  لذوي اإلعاقة و 

 البنية والمرافق حسين ت

 أهداف المشروع
 
 
 

 تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطن -
للشباب وتأمين مواقع آمنة  ورياضية المجتمع لمناطق ترفيهية وتسلية تلبية احتياجات -

 لكال المجتمعين األردني والسوري واألطفال
 توفير مواقع خاصة لألنشطة الشبابية أمنة ومجهزة -
 اإلعاقة لمناطق ترفيهية ودمجهم مع المجتمع المحلي احتياجات ذويتلبية  -
 دمج المجتمعين األردني والسوري وإيجاد روابط مجتمعية جيدة بينهما -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 بلدية اربد الكبرى ق: مناطالعملنطاق  -
 :المراحل -
 رصد كلفة المشروع قي موازنة البلدية السنوية -
 الحديقة أو اختيار الحديقة القائمة ذات األولوية في إعادة التأهيل اختيار الموقع المالئم إلنشاء -
 إعداد المخططات الهندسية ووثائق العطاء الالزمة -
 طرح وإحالة عطاء التنفيذ -
 متابعة عطاء التنفيذ -
 متابعة خطة الصيانة الدورية -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

فيها ووضع الفتات وحواجز لضمان لمشروع اإغالق جزئي أو كلي للحدائق المنوي تنفيذ  -
 العامة.السالمة 

 خصوصا في حالة الحاجة لشراء أراضي لذلك  عدم توفر التمويل الالزم -
 الحاجة إلى فريق متابعة دائم  -
 عدم توفر أراضي مملوكة للبلدية إلقامة هذه الحدائق عليها  -

 مليون دينار 3 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة د موازنة بلدية ارب مصادر التمويل

 الشركة المحال عليها عطاء التنفيذ الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 تحسين نوع الخدمة المقدمة للمواطن  -
للشباب وتأمين مواقع آمنة  ورياضية احتياجات المجتمع لمناطق ترفيهية وتسلية تلبية -

 لكال المجتمعين األردني والسوري واألطفال
 تقدمها.سيمكن البلدية من توسعة نطاق الخدمات التي  وفر في الميزانية مما -
 حماية األطفال وسالمتهم  -
 سيغطي نسبة من الفجوة بين الحاجة والمتوفر -
 دمج المجتمع السوري مع المجتمع المحلي وإيجاد روابط مجتمعية جيدة بينهما -
 تقديم الخدمة لذوي اإلعاقة ودمجهم بالمجتمع. -

 2023-2019 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-6
 

 التوسع في حدود التنظيم وتطبيق قانون التقسيم على مجموعة من األحواض

 تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين الهدف االستراتيجي التنموي الثالث

 مبررات طرح المشروع 
 
 

 تنفيذ خطط التوسع الحضري للمدينة  -1
 الخدمات.تنظيم محرومة من معظم وجود تجمعات سكانية واقعة خارج حدود ال -2
                                                     توفير أراضي باستعماالت مختلفة تلبية  الحتياجات المدينة -3
 إنشاء األبنية في بعض المناطق بشكل عشوائي غير منظم  -4

 

 وصف المشروع
 

 
إعداد الدراسات والمخططات الالزمة إلدخال المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم إلى حدود 

 ات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ التنظيم واتخاذ القرار

 أهداف المشروع
 
 

 للمدينة.النمو الحضري السليم  -1
 للمواطنين.تقديم الخدمات  -2
 منع االنتشار العشوائي والعمل على تنظيم نمو المدينة  -3

                                                     توفير أراضي باستعماالت مختلفة تلبية  الحتياجات المدينة -4

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 الواقعة خارج حدود التنظيم وداخل حدود بلدية اربد الكبرى طقالعمل: المنانطاق 
 مراحل العمل :

 الالزمة.إعداد المخططات  -1
 اتخاذ القرارات الالزمة لوضعها موضع تنفيذ  -2

 مخاطر المشروع المحتملة
 

اعتراض المواطنين على المخططات المعدة من قبل البلدية والشوارع المقترحة وصفات  -1
 استعمال القطع .

 دم موافقة وزارة اإلدارة المحلية على المخططات المقترحة من قبل البلدية ع -2

 مليون دينار أردني 25 التكلفة المقدرة

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 التنظيم.انية الواقعة خارج حدود تامين الخدمات المطلوبة للعديد من التجمعات السك -
 توسيع رقعة المناطق المنظمة بشكل مدروس -
  المدينة.توفير استعماالت تلبي احتياجات  -

 اإلطار الزمني
 

2019–2023 
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 اسم المشروع  3-7
 

 تسمية وترقيم األحياء والشوارع والمباني

 الهدف االستراتيجي التنموي الثالث
 

 دمات المقدمة للمواطنينتحسين جودة الخ

 مبررات طرح المشروع 
 
 

 
نطور المدينة واتساع رقعتها العمرانية مما جعل الحاجة ملحة لتطوير نظام عناوين يواكب التوسع لعمل 

 شبكة متكاملة يمكن من تقديم الخدمات بأفضل صورة 

 وصف المشروع
 
 

 
ر وأهمية التسمية والترقيم باستخدام أساليب تطبيق نظام تسمية الشوارع وترقيم المباني والتعريف بدو
  العالم.ومبادئ التسمية والترقيم المعمول بها في كثير من دول 

 أهداف المشروع
 
 
 

 
 تعزيز المشهد الحالي والحضاري إلحياء المدينة.  -1
 المواطن.نشر ثقافة العنونة لدى  -2
 بأقل وقت وجهد ممكن  )العنوان(تسهيل الوصول للموقع المطلوب  -3

 

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 

 
 التنظيم.المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى والواقعة داخل حدود  اربد وجميعمدينة 

 

  مخاطر المشروع المحتملة
 عدم توفر التمويل الكافي 

 

 التكلفة المقدرة
 

 دينار أردنيمليون  

 +جهات مانحة موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

  الشركاء

 ثار المشروع المتوقعةآ
 
 

 شبكة متكاملة من أسماء األحياء والشوارع وأرقام األبنية لمدينة اربد ومناطق البلدية كافة  -1
 سهولة الوصول إلى الموقع بأقل وقت وجهد ممكن  -2
 اإلرشادية والتيعمل دليل سياحي لجميع مناطق بلدية اربد الكبرى يحتوي جميع األمور  -3

 يحتاجها المواطن 

 ر الزمنياإلطا
 

 م  2020-2025
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 إقليمي جديدإنشاء سوق خضار وفواكه مركزي  اسم المشروع  1-أ-4
 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 
 -استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

في ستينيات القرن الماضي  إنشاؤهموقع السوق الحالي ضمن منطقة سكنية ذات كثافة سكانية عالية, تم  -
 دونم. وأصبح ال يغطي احتياجات التجار والسكان ويشكل مشكلة بيئية ومرورية. 18بمساحة 

أصبح العاملة في السوق لنقل الخضار وتسويقه وتصديره, حيث  األطرافالحاجة لعملية تنظيم بين  -
 تنظيم. وإعادةالسوق الحالي بحاجة لتوسعة 

وتشغيل السوق  إنشاءتصبح بعد  أندينار ومن المتوقع  2,300,000واردات السوق الحالي حوالي  -
 الجديد حوالي ثمان ماليين دينار.

 فرصة عمل مختلفة. 1000يوفر المشروع المقترح أكثر من     -
 اجات البلدية والمنطقةاستثمار موقع السوق الحالي حسب احتي إعادة -

 وصف المشروع
 
 

الرقعة الحضرية  وبلدية السوق مركزي جديد للخضار والفواكه تلبية لحاجات المواطنين حيث زاد عدد سكان  إنشاء
العاملة في السوق اخذين بعين االعتبار طبيعة المجتمع األردني وأنماط  األطرافوأصبحنا بحاجة لعملية تنظيم بين 

مشاريع  إنشاء إمكانية                                          متطلبات المدينة لمدة خمسين عاما  مع توفير  أن يلبي استهالكه علىب سلوكه وأسالي
 خدماتية. أوبيئية  أواستثمارية ومصانع مختلفة مرتبطة بعمل السوق سواء اقتصادية 

 أهداف المشروع
 
 
 

 والفواكه.السكان من الخضار تلبية احتياجات  -
 لموقع مالئم.لقديم ق السونقل ا -
 يعها.زتووتغليفها وتخزينها وجة زلطاا غذيهوالمنتجاتألاضافية لبيع إمنطقة توفر قيمة ير تطو -
 السوق.ت عمليا و التصدير وتنظيميد رلتووا التجاري دللتباتسهيل ا -
 إيجاد فرص عمل مختلفة ألبناء المجتمع المحلي . -
 والمحلي.لوطني على المستوى اتشجيعه زيادة االستثمار و -
 المحيطة بالسوق بحيث يتم تطويرها كقطب تنموي استثماري األراضيت دراسة استعماال -
بناء على توصيات مشروع وسط  تطوير منطقة السوق القديم بما يتناسب واحتياجات البلدية المستقبلية. -

 المدينة

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى  -
 مراحل العمل: -
 روع.للمشإعداد دراسة جدوى  -
 إعداد المخططات التفصيلية ووثائق العطاء الالزمة للتنفيذ -
 البحث عن التمويل -
 إنشاء المشروع -
 تشغيل وصيانة المشروع -
 عقد شراكات مع القطاع الخاص -

 عدم توفر التمويل الالزم إلقامة المشروع وإنشاء البنية التحتية  - مخاطر المشروع المحتملة
 شغيل المشروع قلة توفر كوادر مؤهلة إلدارة  وت -
 عدم القدرة على تسويق المنتجات والمنافسة بين التجار  -

 مليون دينار 60 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 اإلشغال العامة + وزارة اإلدارة المحلية + القطاع الخاص  الشركاء

 سوق مركزي متكامل تلبية حاجة المنطقة إلى  - آثار المشروع المتوقعة
 إيجاد دخل دائم للبلدية من استثمار هذه السوق -
 أعمالهم.دعم أصحاب المشاريع بخدمات ومخازن مجهزة وبأسعار معقولة لغايات تطوير  -
 المحلي.إيجاد فرص عمل مختلفة ألبناء المجتمع  -
 والدولي والمحليلوطني على المستوى اتشجيعه زيادة االستثمار و -
 السوق.ت عمليا وتنظيم والتصديريد رلتووا لتجاريا دللتباتسهيل ا -

 2020-2019 اإلطار الزمني
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 والدواجن وإنشاء سوق للحوم  دواجن جديدإنشاء مسلخ لحوم ومسلخ  اسم المشروع   2-أ-4
 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 
 -استدامتها:ضمن تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما ي

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

موقع مسلخ اللحوم الحالي ضمن منطقة سكنية ذات كثافة عالية تم إنشاؤه في الستينات من القرن الماضي  -
 الذبائح.وأصبح ال يغطي حاجات المواطنين من 

 صحية.قع خارج المسلخ وضمن ظروف غير قيام العديد من أصحاب محالت اللحوم بالذبح في موا -
 المدينة.تفتقر البلدية لوجود مسلخ للدواجن والحاجة للتخلص من ذبح الدواجن الحية و)النتافات( داخل  -
 الحديثة.الحاجة لمسلخ مجهز تجهيزا فنيا مزود بالمعدات واألجهزة واآلالت واألدوات  -
 المحلي.األطراف العاملة في السوق  الحاجة لتنظيم عملية ذبح المواشي والدواجن ما بين -
 التسويق.الحاجة لتنظيم وضمان عملية  -
الحاجة لزيادة واردات المسلخ الحالي حيث أن وارداته الحالية ال تتجاوز نصف مليون دينار ومن المتوقع  -

 دينار.أن تصبح بعد إنشاء المسلخين وتشغيلهما حوالي ثالثة ماليين 

 الصحي للمواشي والدواجن المستهلكة من المواطنين توفير السالمة العامة والضبط  -

 وصف المشروع
 
 
 

يخدم المدينة والمناطق المحيطة بها  وسوق حالل مسلخ لحوم ومسلخ دواجن وسوق لحوم ودواجن واسماك إنشاء
في والبيئية وفق األنظمة والقوانين المتبعة مسلخ متطور وحديث وحسب الشروط الصحية  عاما ليكونلمدة خمسين 

المملكة األردنية الهاشمية والمعايير الدولية مع توفير مساحات إلنشاء مشاريع استثمارية ومصانع مرتبطة بعمل 
 واألسواقاستخدام مصادر الطاقة البديلة في تشغيل المسالخ المسالخ سواء اقتصادية أو بيئية أو خدماتية مع 

 الطاقة وتقليل استهالكها . خداماست لرفع كفاءةالمناسبة بير والوسائل اواستخدام التد

 أهداف المشروع
 
 
 

 والبيضاء.تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء  -
 استقبال المواشي والكشف على الذبائح بيطريا قبل وبعد الذبح . -
 والتنظيف ضمن شروط صحية والحد من الذبح خارج المسلخ  الذبح والسلخإجراء عملية  -
 وسالمة.وم الحمراء والبيضاء والمحلية والمستوردة وخدمة المستهلك بكل يسر تسهيل تسويق اللح -
 وشفافية.تسهيل عمليات التسويق ما بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين بثقة متبادلة  -
االلتزام بإجراءات ومواصفات ضمان الجودة والسالمة الغذائية والبيئة في المسلخ وتطبيق شروط السالمة  -

 صحيا.حية المواد الخاصة للبيع العامة وصال
 وبيطري.مراقبة المنتج من اللحوم الحمراء والبيضاء تحت إشراف صحي  -
 البلدية.زيادة االستثمار وواردات  -
 المحلي.توفير فرص عمل مختلفة ألبناء المجتمع  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى  -
 مراحل العمل: -
 للمشروع.جدوى إعداد دراسة  -
 البحث عن التمويل -
 إنشاء المشروع -
 تشغيل وصيانة المشروع -
 عقد شراكات مع القطاع الخاص -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم االلتزام من أصحاب محالت الدواجن واللحوم بالذبح داخله  -
 قبل المجتمع المحلي  المسلخ منضعف الثقافة المتعلقة بالذبح داخل  -
 مؤهل وكوادر مدربة على األمور الصحية  الحاجة إلى فريق -
 عدم توفر التمويل الالزم إلقامة المشروع وإنشاء البنية التحتية  -
 المشروع  إلدارة وتشغيلقلة توفر كوادر مؤهلة  -
 عدم القدرة على تسويق المنتجات والمنافسة بين التجار -

 ماليين دينار ثمانية التكلفة المقدرة

 دية اربد + جهات مانحة  موازنة بل مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + وزارة الصحة + المؤسسات األهلية المسئولة  الشركاء
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 مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في البلدية:  اسم المشروع  3-أ-4

 إنشاء وتشغيل محطة فرز النفايات الصلبة   -1

 -الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها :تعزيز  الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ

 مبررات طرح المشروع 

 

 

الحاجة إلى تقليل حجم النفايات الواردة على مكب االكيدر مما يزيد من العمر التشغيلي للمكب من خالل فرز  -
 تدويرها وتدوير النفايات وإعادة استخدامها و

 الحاجة إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المشاريع واستدامتها -
 حاجة البلدية إليرادات ومصدر دخل لتعزيز الموازنة من اجل تقديم خدمات أفضل. -
 الحاجة إلى فرص عمل وتشغيل للمجتمع المحلي  -

على قطعة حديثة  بآليات وآالتطن يوميا مجهزة  20بية بقدرة استيعا أوليا من المصدر للنفايات المفرزة فرزمحطة  وصف المشروع

 كوادر بلدية اربد الكبرىنم .حيث سيتم تشغيلها  من قبل ود 4مساحتها  ارض 

 أهداف المشروع

 

 

 

 دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائري  -
في البيئة والتقليل من استنزافها من خالل استخراج مواد أولية  المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية -

 يتم إعادة استخدامها 
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في العديد  -

 من المجاالت األخرى. 
 ن حول فرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بطرق مختلفة رفع وعي المواطني -
 تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات  -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 لعمل:مراحل ا -
 إعداد دراسة جدوى للمشروع. -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 تدريب فريق من موظفي البلدية لمتابعة سير العمل  -
 إعداد خطة التشغيل والصيانة -

 ملةمخاطر المشروع المحت

 

 عدم القدرة على تسويق المواد المفرزة  -
 ضعف الثقافة المتعلقة بالفرز والذي سيعتبر عائق إضافي في عملية الفرز -
 الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة  -
 عدم توفر التمويل الالزم  -

 مليون دينار التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 زارة اإلدارة المحلية + منظمات دولية + أصحاب مشاريع الفرز الصغيرة و الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة

 

 

 

 

 دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائري  -
راج مواد أولية المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية في البيئة والتقليل من استنزافها من خالل استخ -

 يتم إعادة استخدامها 
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في العديد  -

 من المجاالت األخرى. 
 طرق مختلفة رفع وعي المواطنين حول فرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها ب -
 تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات  -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات  -
 , كرتون , ورق, ..(  )بالستيكتقليل تكلفة إنتاج العديد من المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها  -
ين وتحسين العادات السلوكية في الفرز عن المصدر وتعزيز شعور االنتماء وحسن رفع الوعي لدى المواطن -
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 اسم المشروع  3-أ-4
 

  البلدية:مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في 
 , بالستيك()ورقإنشاء محطة تدوير نفايات -2

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 
 

 -استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

الحاجة إلى تقليل حجم النفايات الواردة على مكب االكيدر مما يزيد من العمر التشغيلي للمكب من خالل فرز وتدوير  -
 خدامها وتدويرها النفايات وإعادة است

 الحاجة إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المشاريع واستدامتها واالستفادة من خبراتهم. -
 الحاجة إلى محطات إعادة تدوير للنفايات الصادرة من محطة الفرز -
 أفضل.حاجة البلدية إليرادات ومصدر دخل لتعزيز الموازنة من اجل تقديم خدمات  -
 وتشغيل للمجتمع المحلي  الحاجة إلى فرص عمل -

 وصف المشروع
 
 

حديثة  بآليات وآالتمخدومة بخاليا شمسية مجهزة قابلة للتوسع طن يوميا  20محطة تدوير للنفايات المفرزة بقدرة استيعابية 
اقية نم .حيث سيتم تشغيلها  من قبل شركة محلية متخصصة لتدوير النفايات و تم توقيع اتفود 4مساحتها  على قطعة ارض 

 تشغيلية بين البلدية والقطاع الخاص .

 أهداف المشروع
 
 
 

 دعم اإلعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائري  -
المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية في البيئة والتقليل من استنزافها من خالل استخراج مواد أولية يتم  -

  إعادة استخدامها
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في العديد من  -

  األخرى.المجاالت 
 رفع وعي المواطنين حول فرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بطرق مختلفة  -
 ى أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات تدريب كوادر البلدية عل -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات  -
 التخفيف من التلوث البيئي. -
 زيادة عمر مكب االكيدر بتخفيف المواد الموردة إليه  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 ل:مراحل العم -
 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المشروع أو من خالل شركة البلدية -
 بعة سير العمل مع القطاع الخاصتدريب فريق من موظفي البلدية لمتا -
 إعداد خطة التشغيل والصيانة -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم القدرة على تسويق المواد المعاد تدويرها  -
 ضعف الثقافة المتعلقة بالفرز والذي سيعتبر عائق إضافي في عملية تفعيل إعادة التدوير -
 الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة  -
 مويل الالزم عدم توفر الت -

 مليون دينار التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + منظمات دولية + أصحاب مشاريع الفرز الصغيرة  الشركاء

 صاد الدائري دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقت - أثار المشروع المتوقعة
المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية في البيئة والتقليل من استنزافها من خالل استخراج مواد أولية يتم  -

 إعادة استخدامها 
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
اطن في العديد من إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمو -

  األخرى.المجاالت 
 رفع وعي المواطنين حول فرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بطرق مختلفة  -
 تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات  -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات  -
 , كرتون , ورق, ..(  )بالستيكاج العديد من المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها تقليل تكلفة إنت -
رفع الوعي لدى المواطنين وتحسين العادات السلوكية في الفرز عن المصدر وتعزيز شعور االنتماء وحسن  -

 المسؤولية 
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 اسم المشروع  3-أ-4
 

  البلدية:النفايات في  مشاريع متعلقة بتطوير قطاع
 إنشاء وتشغيل محطة سماد عضوي– 3

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

 ة والحاجة لتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها.تمتاز مدينة اربد بالزراعة الحقلي
 العضويةالمخلفات  انتشار و منع من التلوث حماية البيئة 

 .وبأسعار تشجيعية بيئة نظيفة من السماد ضمن احتياجات المزارعين ةتلبي
 تشجيع وتحسين فرص االستثمار في المدينة وفتح فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي.

 وعوصف المشر
 
 
 
 

سماد طبيعي عضوي من خالل استخدام  وتحويلها إلىبمواصفات عالمية يعمل على إعادة تدوير المخلفات العضوية  إنشاء مصنع
 اآلالت ومعدات خاصة حديثة لهذه الغاية

 الحيوانات.يمتاز هذا النوع من السماد بأنه يخلو من مخلفات 
 تفضيلية.ى الزراعة من خالل تامين منتج السماد العضوي بأسعار كما يعمل المشروع على فتح أسواق محلية ويشجع عل

 أهداف المشروع
 
 
 

 التخلص من النفايات العضوية واالستفادة منها في تصنيع سماد عضوي  -
 المجتمع المحلي جديدة ألبناءخلق فرص عمل  -
 المصدر.العضوية من ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر لدى المواطنين و التي ستساعد في عملية فصل المواد  -
 تقليل كمية النفايات الواردة للمكب وزيادة العمر التشغيلي له -
التقليل من تكاليف الجمع والنقل والتخلص على موازنة البلدية واستغالل الوفر في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة  -

 للمواطنين.
 المقدمة للمواطنين.إيجاد مصدر دخل جديد واستثماري للبلدية يمكنها من تحسين الخدمات  -
 , وبالتالي زيادة اإلنتاج.خصوبتهازيادة وتحسين خواص التربة,  -
 تشجيعية.دعم الزراعة من خالل بيع المنتج بأسعار  -
 دعم االقتصاد الدائري وتطويره -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 إنشاء وتشغيل المحطة -
 ر البلدية على تشغيل المحطةتدريب كواد -
 إعداد خطة التشغيل والصيانة -
 االستعانة بذوي الخبرة لتحسين خواص السماد المنتج -
 إعداد اسم تجاري للمنتج والحصول على رخصة لتسويق السماد محليا ودوليا -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم القدرة على إيجاد أسواق للسماد الذي سينتج بكميات كبيرة  -
 عف الثقافة المتعلقة بالفرز من المصدر والذي سيعتبر عائق في عملية التصنيع ألنه ستزيد من التكلفة ض -
 فريق مؤهل وكوادر مدربة لتشغيل المحطة وإنتاج السماد وفق المواصفات الدولية الحاجة إلى -
 الحاجة إلى تمويل لغايات إنشاء المصنع  -

 مليون دينار 1.5 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   التمويل مصادر

 الشركاء
 

 أقسام مديرية الشؤون الهندسية 
 وزارة الزراعة + أصحاب المشاريع الزراعية +مركز البحوث الزراعية المحلية +وزارة اإلدارة  دولية ++ منظمات 

 أثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

 المتوقعة:اآلثار الزراعية 
 .الورقيةخضار وفواكه والمحاصيل  ”منالتمرية الزراعية  والفائدة للمحاصيلئي تزيد المحتوى الغذا -
 .تمنع عن المزروعات األمراض الناتجة عن نقص العناصر الغذائية وخاصة العناصر النادرة منها -
 تزيد من خصوبة التربة  -

 المجتمع المحلي جديدة ألبناءخلق فرص عمل  -
 المصدر.واطنين و التي ستساعد في عملية فصل المواد العضوية من ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر لدى الم -
 تقليل كمية النفايات الواردة للمكب وزيادة العمر التشغيلي له -
التقليل من تكاليف الجمع والنقل والتخلص على موازنة البلدية واستغالل الوفر في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة  -

 للمواطنين.
 استثماري للبلدية يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.إيجاد مصدر دخل جديد و -
 تشجيعية.دعم وتشجيع الزراعة من خالل بيع المنتج بأسعار  -
 دعم االقتصاد الدائري وتطويره -

 اإلطار الزمني
 

2020-2024 
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 اسم المشروع  3-أ-4
 

  البلدية:مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في 
 طة فرز النفايات االلكترونيةإنشاء مح-4

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

سان والبيئة تمهيدا إلعادة تدويرها الحاجة لفرز النفايات االلكترونية والتي تشكل خطورة على اإلن -
 بالشكل الصحيح.

الحاجة إلى تقليل حجم النفايات الواردة على مكب االكيدر مما يزيد من العمر التشغيلي للمكب من خالل  -
 واألجهزة الكهربائية وإعادة استخدامها وتدويرها  النفايات االلكترونيةفرز وتدوير 

 لخاص لتشغيل المشاريع واستدامتهاالحاجة إلى عمل شراكات مع القطاع ا -
 أفضل.حاجة البلدية إليرادات ومصدر دخل لتعزيز الموازنة من اجل تقديم خدمات  -
 الحاجة إلى فرص عمل وتشغيل للمجتمع المحلي وخصوصا من ذوي اإلعاقة -

 وصف المشروع
 

سيتم تشغيلها  من  حديثة. حيث بآليات وآالتمجهزة  االلكترونية واألجهزة الكهربائيةللنفايات  فرزمحطة إنشاء 
 القطاع الخاص أو شركة البلديةقبل 

 أهداف المشروع
 
 
 

 دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائري  -
تدويرها بالشكل  تمهيدا إلعادةفرز النفايات االلكترونية والتي تشكل خطورة على اإلنسان والبيئة  -

 ح.الصحي
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي وباألخص ذوي اإلعاقة -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في  -

  األخرى.العديد من المجاالت 

 .بيان ضرر النفايات االلكترونيةرفع وعي المواطنين حول  -

 ى أساليب وتقنيات جديدة في مجال كيفية التعامل وفرز النفايات االلكترونية تدريب كوادر البلدية عل -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات االلكترونية  -
 التقليل من مصادر التلوث والتخفيف من إضرار المخلفات االلكترونية -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق العمل: -
 اربد الكبرى بلدية -
 مراحل العمل: -
 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 تدريب فريق من موظفي البلدية لمتابعة سير العمل  -
 إعداد خطة التشغيل والصيانة -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم القدرة على تسويق المواد المفرزة  -
 ضعف الثقافة المتعلقة بالفرز والذي سيعتبر عائق إضافي في عملية الفرز -
 الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة  -
 عدم توفر التمويل الالزم  -

 مليون دينار التكلفة المقدرة

 هات مانحة  موازنة بلدية اربد + ج مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + منظمات دولية + أصحاب مشاريع الفرز الصغيرة  الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة
 
 
 
 

تدويرها بالشكل  تمهيدا إلعادةفرز النفايات االلكترونية والتي تشكل خطورة على اإلنسان والبيئة  -
 الصحيح.

 وباألخص ذوي اإلعاقةإيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في  -

  األخرى.العديد من المجاالت 

 .بيان ضرر النفايات االلكترونيةرفع وعي المواطنين حول  -

 وفرز النفايات االلكترونية تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال كيفية التعامل  -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص التعامل مع النفايات االلكترونية  -
 إيجاد بيئة نظيفة -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-أ-4
 

  البلدية:مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في 
 مصنع تدوير الكرتون- 5

 ي التنموي الرابع الهدف االستراتيج
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

وير الحاجة إلى تقليل حجم النفايات الواردة على مكب االكيدر مما يزيد من العمر التشغيلي للمكب من خالل فرز وتد -
 النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها 

 الحاجة إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل المشاريع واستدامتها -
الحاجة إلى محطات إعادة تدوير للنفايات الصادرة من محطة الفرز وخصوصا أن أكثر الكميات المفرزة الواردة  -

 لمحطة الفرز هي كرتون
 أفضل.لتعزيز الموازنة من اجل تقديم خدمات  حاجة البلدية إليرادات ومصدر دخل -
 الحاجة إلى فرص عمل وتشغيل للمجتمع المحلي -
 االستفادة من الكرتون وإعادة تصنيعه  -

 وصف المشروع
 

على حديثة  بآليات وآالتطن يوميا مخدومة بخاليا شمسية مجهزة  20بقدرة استيعابية  )كرتون( محطة تدوير للنفايات المفرزة
 .أو من خالل شركة البلدية قبل شركة محلية متخصصة لتدوير النفايات تشغيلها منسيتم  دونم. حيث 4 ساحتهاارض مقطعة 

 أهداف المشروع
 
 
 

 دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائري  -
استنزافها من خالل استخراج مواد أولية يتم  المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية في البيئة والتقليل من -

 إعادة استخدامها 
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في العديد من  -

  األخرى.المجاالت 
 ادة تدويرها ومعالجتها بطرق مختلفة رفع وعي المواطنين حول فرز النفايات وإع -
 تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات  -

 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 للمشروع.ى إعداد دراسة جدو -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المشروع أو من خالل شركة البلدية -

 لقطاع الخاصتدريب فريق من موظفي البلدية لمتابعة سير العمل مع ا
 إعداد خطة التشغيل والصيانة -

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 
 

 عدم القدرة على تسويق المواد المعاد تدويرها  -
 ضعف الثقافة المتعلقة بالفرز والذي سيعتبر عائق إضافي في عملية تفعيل إعادة التدوير -
 الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة  -

 عدم توفر التمويل الالزم

 مليون دينار فة المقدرةالتكل

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + منظمات دولية + الشركات المتخصصة في تدوير النفايات الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة
 
 
 

 ري دعم األعمال التجارية المبتكرة التي ستخصص نشاطها في دعم وتطوير االقتصاد الدائ -
المحافظة على المصادر والموارد الطبيعية في البيئة والتقليل من استنزافها من خالل استخراج مواد أولية يتم  -

 إعادة استخدامها 
 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المحلي  -
عديد من إيجاد مصدر وإيرادات جديدة لصندوق البلدية مما يمكنها من تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ال -

  األخرى.المجاالت 
 رفع وعي المواطنين حول فرز النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها بطرق مختلفة  -
 تدريب كوادر البلدية على أساليب وتقنيات جديدة في مجال معالجة النفايات  -
 إحداث تغيرات في العادات السلوكية فيما يخص فرز وتدوير النفايات  -
من المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها رفع الوعي لدى المواطنين وتحسين العادات السلوكية  تقليل تكلفة إنتاج العديد -

 في الفرز عن المصدر وتعزيز شعور االنتماء وحسن المسؤولية

 2024-2022 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-أ-4
 

  البلدية:مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في 
 ر المحطات التحويلية وتشغيلهاتأهيل وتطوي -6

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

 طن ويتم إرسالها لمكب االكيدر. 800ربد زيادة كمية النفايات التي يتم جمعها يوميا من مناطق بلدية ا -
 مليون دينار سنويا 10ارتفاع تكلفة جمع ونقل وتخلص ورسوم النفايات حوالي  -
 الحاجة إلى تقليل الوقت والجهد الالزم لنقل والتخلص من النفايات -
 الجمع وآليات معدات  من استهالكتقليل لاالحاجة إلى  -

 وصف المشروع
 
 
 
 
 

حيث تبلغ سعة المحطة األولى من النفايات والواقعة في المنطقة  التحويلية,محطتي بلدية اربد  إعادة تأهيل وتطوير
 300طن يوميا بينما تبلغ سعة المحطة الواقعة في الشمال الغربي من البلدية حوالي 500الشرقية من البلدية حوالي 

 طن.
يتم  النفايات, مكبي يتم جمعها من الشوارع وبين المحطة التحويلية هي مرحلة وسطية بين مواقع المخلفات التوتعد 

النفايات وخروج العصارة منها وبالتالي يقل  ضغطيتم تجهيزه الستقبال المخلفات الصلبة من معدات الجمع والترحيل ثم 

 حجاموأوتختلف سعات  االكيدر,مكب  إلىالمخلفات  إيصالتحميلها على حاويات كبيرة مقطورة تتولي حجمها ووزنها ويتم 

 المحطات التحويلية تبعا لحجم المخلفات التي يتم العامل معها

 أهداف المشروع
 
 
 

 تقليل حجم ووزن النفايات الواردة للمكب مما يزيد من العمر التشغيلي للمكب -
تقليل كمية النفايات الواردة للمكب مما يؤدي إلى التقليل من رسوم النفايات المستحقة على البلدية لمجلس  -

 ات ووفر في ميزانية البلدية.الخدم
تقليل كلفة نقل النفايات إلى المكب ووفر في ميزانية البلدية مما يمكنها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في  -

  األخرى.العديد من المجاالت 
 تقليل الوقت والجهد الالزم لنقل والتخلص من النفايات -
 الجمع وآليات معدات  من استهالكتقليل لا -
 مباشرة إلى المكب.نقل مخلفاتهم  إمكانيةلمواطنين الذين لديهم على االتسهيل  -
والورق  واأللمنيومالصلبة القابلة إلعادة التدوير مثل البالستيك والنحاس  النفاياتتوفير موقع مناسب لفرز  -

 والذي يعد مورد إضافي لموازنة البلدية

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 نطاق العمل: -
 الكبرى بلدية اربد -
 مراحل العمل: -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 .والصيانةإعداد خطة التشغيل  -
 المحطة منآالت  معدات وصيانةتدريب فريق من موظفي البلدية والعاملين في المحطة على تشغيل المحطة  -

 قبل خبراء ومختصين.

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة  -
 عدم توفر التمويل الالزم -
 األعطال المفاجئة في المعدات -

 مليون دينار 2 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 GIZمنظمة الــ  الشركاء

 التشغيلي للمكب العمرزيادة  - المشروع المتوقعة أثار
تقليل كمية النفايات الواردة للمكب مما يؤدي إلى التقليل من رسوم النفايات المستحقة على البلدية لمجلس  -

 الخدمات ووفر في ميزانية البلدية.
مات المقدمة للمواطن في تقليل كلفة نقل النفايات إلى المكب ووفر في ميزانية البلدية مما يمكنها تحسين الخد -

  األخرى.العديد من المجاالت 
 تقليل الوقت والجهد الالزم لنقل والتخلص من النفايات -
 الجمع وآليات معدات  من استهالكتقليل لا -
 مباشرة إلى المكب.نقل مخلفاتهم  إمكانيةلمواطنين الذين لديهم التسهيل على ا -
والورق  واأللمنيومبلة إلعادة التدوير مثل البالستيك والنحاس الصلبة القا النفاياتتوفير موقع مناسب لفرز  -

 والذي يعد مورد إضافي لموازنة البلدية

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  3-أ-4

 
  البلدية:مشاريع متعلقة بتطوير قطاع النفايات في 

 إعداد خطة إستراتيجية إلدارة النفايات في البلدية-7

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن  راتيجي التنموي الرابع الهدف االست

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 الحاجة إلى خطة إستراتيجية محلية للبلدية لغايات تطوير وتحسين خطة إدارة النفايات في البلدية تتماشى مع -
 اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات البلدية.

 تحديد نقاط القوة وتطويرها وتحديد نقاط الضعف وإيجاد الحلول لها.  -
 .تنظيم استخدام الموارد وإعطاء األولوية لالحتياجات المادية وبناء بيئة تنافسيةالحاجة ل

 التقليل من مخاطر العمل واألداء  -
 وتقليل أضرارها على البيئة  االستفادة من النفايات وفرزها -

 وصف المشروع

 

ضع معالم اإلنجازات, والمهام, والخطوات الواجب اتخاذها في إطار إعداد خطة إستراتيجية للبلدية إلدارة النفايات ت

طرق لتحسين العمل؛ مثل إعادة هيكلة المؤسسة, أو تطوير منتجاتها, أو التوسع في  ( سنوات وتوضح5)مدة 

تكشف عن أنواع مختلفة من الفرص أو التحديات التي قد و وصول إلى قطاعات جديدة في سوق العملعملياتها وال

                                                                                   أكثر نجاحا  في االستفادة من الفرص بما يخدم أهدافها, وأكثر ثباتا  في مواجهة التغيراتها , مما يجعلالبلديةتواجهها 

 أهداف المشروع

 

 

 

 ءةوالفاعليةللحصولعلىخدماتبيئيةتحديدالطرقاألكثرفعاليةمنحيثالتكلفةوالكفا -
 في البلدية, مناسبةة بجود ومجتمعية

 :على يشمل الذي فيها النفايات الصلبة قطاع إدارة لتطوير شاملة بلدية خطة إنشاء -
 األساس( خط تحديد (لبلدياتا في للخدمات الحالي الواقع توثيق -
 .الصلبة ةالبلدي النفايات إلدارة القادمة سنوات للخمس شمولية خطة وضع -
 ونسبة الزيادة السنوية  الجيد التخطيط لغايات البلدية في الصلبة النفايات إنتاج معدالت تحديد -
 .) اجتماعية دارية,إ مالية, ,فنية (الصلبة البلدية النفايات إدارة في المختلفة المجاالت كافةدراسة  -
 البلديات في الصلبة البلدية النفايات جمع مسارات وتطوير تحديد -
                                                                          للمستثمرين أو الشركاء المستقبليين, إذ تؤمن لهم دليال  واضحا  على سير العمل  البلديةرؤية, ومهمة  شرح -

 وتطوره ضمن خطة معينة
 تسهيل أعمال فرز النفايات واالستفادة منها  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 .قطاع النفايات تواحتياجا القضايا تحديد -
 .المحددة التحديات لمواجهة الحالي النظام في وتحسينها تغييرها يجب التي المجاالت على التعرف -
 .للقطاع األساسي الحالي الوضع حول البيانات وتحليل جمع -
 .الحالي الوضع تحسين /على اقتراح إجراءات للتغلب -
 .الزمني لإلطار وفقا للتنفيذ مناسبة إستراتيجية تطوير -
 .المقترحة الخطة تنفيذ -
 لتلبية الخطة تعديل األمر, لزم وإذا األهداف, تحقيق في فشلها, أو نجاحها ضوء في المتخذة, اإلجراءات تقييم -

 .المتغيرة الظروف

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 عدم دقة المعلومات التي ستبنى عليها اإلستراتيجية  -
 محدودية مصادر التمويل  -
 بتنفيذ الخطة وفق المراحل الزمنية المحددة في الخطة. مبااللتزا عدم قدرة البلدية -

 ألف دينار 20 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد + جهات مانحة   مصادر التمويل

 ومديريات البلدية + وزارة اإلدارة المحلية + منظمات دولية الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة

 

 

 المشاريع التي ستقترحها الخطةخلق فرص عمل جديدة من خالل  -
 تلبية حاجة المجتمع إلى مشاريع تتعلق بالنفايات وثقافة الفرز  -
 إشراك المجتمعي في وضع استراتيجيات إدارة النفايات  -
 إيجاد موارد إضافية للبلدية من خالل مشاريع النفايات التنموية -
 تعزيز القطاع الخاص والمستثمرين إلنشاء شراكات مع البلدية -
 وفير بيئة صحية مناسبة للمواطنين ت -

 2024 – 2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  4-أ  – 4
 

 مشاريع منظومة النقل والمرور:
 مشاريع نقل أو إعادة تأهيل انطالق ووصول الحافالت -1

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع
 

 -: شاريع بما يضمن استدامتهاتعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية الم
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 

مراكز انطالق ووصول الحافالت تقع ضمن المناطق المأهولة بالسكان والمزدحمة بحركة  ملقد أصبحت معظ
عيشية للمجاورين المرور مما تطلب القيام بخطوات سريعة للتخفيف من األزمات المرورية وتحسين البيئة الم

 والتخفيف من التلوث البيئي.  

 وصف المشروع
 
 
 
 
 

 : مركز سفريات اربد المركزي -1
يقع في شمال القطعة والثاني في جنوبها ويتكون كل مبنى من طابق ارضي توجد  أحدهمايتكون من مبنيين 

للخدمات والمواقف, كما  فيه محالت تجارية ومكاتب لشركات النقل ومن طابق أول مكاتب ومن طابق تسوية
توجد محالت تجارية على الجانب الشرقي لساحة المجمع, كما تبلغ مساحة ساحات المجمع خمسة وثالثون 
ألف متر مربع ويتم اصطفاف خطوط النقل العمومية فيها. ومن المقترح تركيب ألواح شمسية على أسطح 

 مظالت االصطفاف لخدمة وإنارة المجمع.
 : لجديدمجمع الشمال ا -2

                                                                                            يتم اآلن إعداد مخططات هندسية ووثائق العطاء تمهيدا  لطرح عطاء التنفيذ وهو مبنى مكون من طابقين 
 وطابق تسوية بمساحة تقريبية ألفي متر مربع وتبلغ مساحة ساحات المجمع سبعة عشر ألف متر مربع

 أهداف المشروع
 

 لة من مركز االنطالقعدد من المواقف لخطوط النقل العام العام أكبرتوفير  -
 توفير قاعات انتظار مناسبة للركاب -
 توفير الخدمات األساسية الالزمة لمركز انطالق -
 الحد من التلوث البيئي وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 نطاق المشروع:
 منطقة النزهة/المنطقة الجنوبية من مدينة اربد -1
 وضة /المنطقة الشمالية من مدينة اربدمنطق الر -2

 مراحل المشروع:
 م, 2020سيتم االنتهاء من مشروع مركز سفريات اربد المركزي في الربع األول من عام  -1
في النصف  سيتم استكمال المخططات الهندسية ووثائق العطاء لمشروع مجمع الشمال الجديد -2

  2020األول من عام 
 الشمال الجديد الذي سيستغرق ثمانية عشر شهرا ع مجمعلمشروسيتم طرح عطاء التنفيذ   -3

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 مما يضعف اإلقبال على استخدام المشروع (Para - Transit)وجود نقل ركاب غير رسمي  -
 عدم توفر التمويل للمشروع الثاني -

 التكلفة المقدرة
 

ات اربد المركزي وحده حوالي خمسة عشر مليون ( تبلغ تكلفة التنفيذ لمشروع إعادة تأهيل مركز سفري1
 دينار,

يوجد استمالكات الن األرض مملوكة  والتكلفة مجمع الشمال الجديد بأربعة ونصف المليون دينار  وتقدر( 2
 للبلدية

 موازنة بلدية اربد الكبرى + منح خارجية  مصادر التمويل

 ة األشغالوزارة اإلدارة المحلية, وزار النقل,وزارة  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

 ( توفير الفرص االستثمارية في المواقع المطورة1
 ( تشجيع الفرص االستثمارية في المواقع المجاورة2
 ( رفع مستويات الشعور باألمن وسهولة التنقل للمواطنين3

 اإلطار الزمني
 

ل مركز سفريات اربد المركزي وحده في من المتوقع االنتهاء من استكمال األعمال في مشروع إعادة تأهي
 الشمال الجديد ثمانية عشر شهرا تنفيذ مجمعويتوقع أن يستغرق   2020النصف األول من عام 
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 اسم المشروع  4 -أ-4

 

 مشاريع منظومة النقل والمرور:

 )االتوبارك(مشروع إدارة المواقف باألجرة -2

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع

 

 -: يز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتهاتعز

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 

حاجة المواطنين إلى مواقف اصطفاف آمنة ومنظمة في المناطق التجارية لتلبية احتياجاتهم في الحصول على 

 الخدمات والحاجات الشرائية.

شجيع األنشطة االجتماعية والحركة االقتصادية والتجارية من خالل التسهيل على المواطنين وتوفير مواقف ت

 اصطفاف.

االصطفاف العشوائي وغير المنظم والذي يتسبب في التقليل من السعة المرورية للشوارع مما ينشأ عنه أزمات 

 وحوادث مرورية 

التوسع  وسيتمالمرحلة األولى من مشروع الوقوف باألجرة في حرم بعض شوارع المدينة تقوم البلدية حاليا بتنفيذ  وصف المشروع

 في هذا المشروع في بقية الشوارع في مراحل قادمة.

 أهداف المشروع

 

 

 توفير مواقف اصطفاف آمنة ومنظمة في المناطق التجارية ضمن المرحلة األولى

 تنشيط الحركة التجارية.  وإلى تقليل االختناقات المرورية الموجودة في الشوارع

 التقليل من األزمات واالزدحامات المرورية 

 التقليل من الحوادث المرورية

 إيجاد موارد مالية جديدة للبلدية تمكنها من تقديم خدمات إضافية للمواطنين

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 الشوارع الرئيسة في مدينة اربد   -

 استمالكها في الوسط التجاري للمدينةبعض الساحات التي يمكن  -

 بعض المواقع التي يقترح مشروع تطوير وسط المدينة االستفادة منها كمواقف -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 عدم تقبل التجار للمشروع -

 عزوف بعض أصحاب المركبات عن استخدام المواقف بأجرة التي يوفرها المشروع -

 ات الستخدامها كمواقف اصطفاف.عدم توفر األموال لشراء ساح -

 السلوكيات السلبية لبعض العاملين بالمشروع مع المواطنين -

 ( ألف دينار 10المشروع استثماري له عائد مالي للبلدية / هناك تكلفة افتراضية ) التكلفة المقدرة

 كبرىمقاولي القطاع الخاص /بلدية اربد ال -الشوارع: في حالة الوقوف في  مصادر التمويل

 مديرية األمن العام / قسم السير - الشركاء

 وسائل اإلعالم -

 آثار المشروع المتوقعة

 

 تخفيف االختناقات المرورية الموجودة في الشوارع  -

 إلى تنشيط الحركة التجارية -

 (ppp)إعطاء فرص ألصحاب قطع األراضي للمشاركة في مشاريع بين القطاع العام والخاص   -

 2024-2020 منياإلطار الز
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 مشاريع منظومة النقل والمرور:
 مشروع إدارة المواقف باألجرة )مواقف عاموديه متعددة الطوابق( -3

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع
 

 -: تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها
 فيذ مشاريع تنموية مستدامةتن -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

حاجة المواطنين إلى مواقف اصطفاف آمنة ومنظمة في المناطق التجارية والمواقع ذات األنشطة الحيوية 
 المختلفة

تشجيع األنشطة االجتماعية والحركة االقتصادية والتجارية من خالل التسهيل على المواطنين وتوفير 
 .مواقف اصطفاف

االصطفاف العشوائي وغير المنظم والذي يتسبب في التقليل من السعة المرورية للشوارع مما ينشأ عنه 
 أزمات وحوادث مرورية 

 وصف المشروع
 
 

تقوم البلدية بإعداد خطة ذات مراحل متعددة إلنشاء مواقف سيارات عاموديه وسيتم التوسع في هذا 
 ة.المشروع في بقية الشوارع في مراحل قادم

 أهداف المشروع
 
 
 

 توفير مواقف اصطفاف آمنة ومنظمة في المناطق التجارية ضمن المرحلة األولى
 تخفيف االختناقات المرورية الموجودة في الشوارع 

 تنشيط الحركة التجارية.  
 التقليل من الحوادث المرورية

 اطنينإيجاد موارد مالية جديدة للبلدية تمكنها من تقديم خدمات إضافية للمو

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 نطاق العمل:  -
 مناطق مدينة اربد 

 بعض الساحات التي يمكن استمالكها في الوسط التجاري للمدينة -
 بعض المواقع التي يقترح مشروع تطوير وسط المدينة االستفادة منها كمواقف -

 مراحل العمل:
 اختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروع

 الك أو شراء المواقع وفق الخطة المعدةاستم

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 عزوف بعض أصحاب المركبات عن استخدام المواقف بأجرة التي يوفرها المشروع -
 عدم توفر األموال لشراء ساحات الستخدامها كمواقف اصطفاف -

 مليون دينار  16تقدر تكلفة هذا المشروع  التكلفة المقدرة

 أصحاب قطع األراضي أنفسهم أو البلدية بعد أن تقوم باالستمالك  ويلمصادر التم

 الشركاء
 

 مديرية األمن العام / قسم السير -
 وسائل اإلعالم -

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 تقليل االختناقات المرورية الموجودة في الشوارع  -
 تنشيط الحركة التجارية -
 (ppp)شاركة في مشاريع بين القطاع العام والخاص إعطاء فرص ألصحاب قطع األراضي للم  -

 اإلطار الزمني
 

2020-2024 
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 والمرور:مشاريع منظومة النقل 
 مشروع استكمال الحزام الدائري الداخلي-4

 الرابعالهدف االستراتيجي التنموي 
 

 -: استدامتهاالمشاريع بما يضمن تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

فانه كان  المدينة,لما للطرق الدائرية من أهمية كبرى في التخفيف من األزمات المرورية داخل 
القدس ال بد من استكمال تنفيذ الطريق الدائري الخارجي المحيط بمدينة اربد والممتد على شارع 

 وشارع الثورة العربية الكبرى وشارع عمان 

 وصف المشروع
 
 

متر,  2600يتألف المشروع من استكمال جزء الطريق الدائري الواقع غرب مدينة اربد وبطول 
 وتتميز هذه المنطقة بالوعورة الشديدة

 أهداف المشروع
 
 
 

وكالة اإلنماء اليابانية  يهدف هذا المشروع إلى استكمال الطريق الدائري الذي سبق وخططته
(JICA)  م ولم يتم استكمال تنفيذ كل أجزائه منذ ذلك التاريخ ويهدف أيضا إلى  1978في عام

 تحسين الحركة المرورية حول مدينة اربد

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 

 سيغطي المشروع في حال استكماله مجاالت خدمة لم تكن مخدومة سابقا وبشكل فعال, إذ سيتم
الربط المروري ما بين شمال المدينة وجنوبها عبر المحور الغربي مما سيفسح المجال أيضا 
لربط األلوية الشمالية الغربي لمحافظة اربد بجنوب المحافظة وباالتجاهين عبر هذا المسار 

 المروري المستحدث 

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 صعوبة التنفيذ قد تؤدي إلى البطء في تنفيذه  -
 الحاجة إلى الدعم من قبل وزارة األشغال العامة الن الطريق ما يزال من الطرق النافذة -

 تقدر التكلفة بستة ماليين دينار التكلفة المقدرة

 البلدية عندما تصبح الطرق النافذة من صالحياتها( )أووزارة األشغال العامة  مصادر التمويل

 وزارة التخطيط الشركاء

 متوقعةآثار المشروع ال
 

 التخفيف من األزمات المرورية داخل المدينة  -
 الربط المروري ما بين شمال المدينة وجنوبها  -

 شهرا. 18ـ مدة التنفيذ  (2021-2020) اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 والمرور:مشاريع منظومة النقل 
 مشروع الجسور واألنفاق-5

 الرابعلتنموي الهدف االستراتيجي ا
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى بعدة اتجاهات منها اتجاه المدينة  ة تخدمحيوي اتتقاطع
وبالمشاريع التنموية مثل السوق المركزي والمسلخ والمنطقة المؤسس الملك عبد هللا 

                                                                                           االستثمارية, كما يربط المنطقة الشرقية للبلدية بالمنطقة الغربية ويعد جزءا  من الحزام الداخلي 
 .للمدينة.

 وصف المشروع
 
 

سيخدم المشروع المحور المروري الممتد على طول شارع األمير الحسن ابتداء من تقاطع مدينة 
 الحسن الرياضية وحتى تقاطعه مع شارع الملك الحسين

 الهداف المشروع
 

 التخفيف من األزمات المرورية في مواقع التقاطعات التي يعالجها المشروع --
 زيادة فاعلية مشروع إعادة تأهيل مجمع اربد المركزي  -
 تحسين النشاطات الحياتية في المناطق المتأثرة بالمشروع  -
 

 لمشروع ومراحلهنطاق عمل ا
 
 

الحسن ابتداء من تقاطع  األميرسيخدم المشروع المحور المروري الممتد على طول شارع  
 مدينة الحسن الرياضية وحتى تقاطعه مع شارع الملك الحسين

 

 مخاطر المشروع المحتملة
 

 المشروع المجاورة لمواقع*ردود الفعل السلبية من التجار ومن مالكي قطع األراضي 
 ول أحجام مرورية غير متوقعة إلى محور المشروع* تح

 * حدوث عواصف مطرية لحظية غزيرة

 التكلفة المقدرة
 

مليون دينار شاملة  30تبلغ الكلفة التقديرية لمشاريع تقاطعات ميدان الثقافة الثالث حوالي 
 االستمالكات

 التخطيط والتعاون الدولي مصادر التمويل

 بلدية اربد الكبرى /امة واإلسكانوزارة األشغال الع الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 

 معالجة األزمات المرورية في مواقع التقاطعات التي يعالجها المشروع -
 تعظيم الفائدة العائدة من مشروع إعادة تأهيل مجمع اربد المركزي  -
 تحسين التنقل والنشاطات الحياتية في المناطق المتأثرة بالمشروع -

 2024-2020 ر الزمنياإلطا
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 مشاريع منظومة النقل والمرور:
 مشروع الرقابة المرورية اآللية - 6

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع
 

 -تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها: 
 دامةتنفيذ مشاريع تنموية مست -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

بدأت البلدية بإدخال نظام مراقبة اإلشارات الضوئية والسرعات على الشوارع باستخدام أجهزة 
الرادارات والكاميرات في بعض المواقع لرفع مستويات السالمة المرورية من جهة أولى, و 

ا اإلجراء في بقية التقاطعات وتعتزم البلدية التوسع بـهذ أخرى,ضبط العملية المرورية من جهة 
 و الميادين والشوارع الرئيسية .

 زيادة الحوادث المرورية والدهس نتيجة السرعات 

 وصف المشروع
 
 
 

يتكون المشروع من إدخال نظام مراقبة اإلشارات الضوئية والسرعات على الشوارع باستخدام 
تحكم باإلشارات والميادين في المدينة أجهزة الرادارات والكاميرات وستقوم البلدية بتنفيذ مركز 
 وذلك من خالل مركز تحكم وبالتنسيق مع الجهات المعنية 
 كما تأمل البلدية إنشاء مركز تحكم بخطوط النقل الحضري 

 أهداف المشروع
 
 

 رفع مستويات السالمة المرورية
 ضبط العملية المرورية آليا

 قل الحضري(زيادة االعتمادية على وسائط النقل العام )الن

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 

  عام(بدأت المرحلة األولى قبل )شوارع بلدية اربد الكبرى 
 (2019اإلشارات الضوئية والميادين )بدأت المرحلة األولى في عام 

 مشروع النقل الحضري التابع للبلدية )بعد مرحلة تنفيذ مشروع النقل الحضري التابع للبلدية( 

 المحتملة مخاطر المشروع
 
 

 اعتداءات على الكاميرات والرادارات من قبل البعض 
 انقطاع الكهرباء

 الرفض المجتمعي للمشروع

 التكلفة المقدرة
 

 وتقدر تكاليف تنفيذ هذا المشروع )الكاميرات والرادارات لإلشارات والميادين( بمليونين دينار
إلشارات الضوئية والميادين( بـسبعة وتبلغ الكلفة التقديرية )لمشروع إنشاء مركز التحكم با

 مليون.
 وبكلفة تقديرية )لمشروع مركز تحكم بوسائط النقل الحضري التابعة للبلدية( خمسة ماليين 

 مصادر التمويل
 

 البلدية
 وزارة اإلدارة المحلية
 أمانة عمان الكبرى

 الشركاء
 

 مديرية األمن العام / إدارة السير
 أمانة عمان الكبرى

 لمشروع المتوقعةآثار ا
 
 

 ضبط السرعات وبالتالي رفع مستويات السالمة
 تحسين العملية المرورية

 توفير مصدر دخل إضافي للبلدية

 اإلطار الزمني
 

 شهرا )مشروع الكاميرات والرادارات( 36تقدر المدة التنفيذ ب 
 باإلشارات(شهر )مشروع مركز التحكم  24تقدر مدة التنفيذ ب 

 شهرا )مشروع مركز التحكم بوسائط النقل الحضري( 48ذ تقدر مدة التنفي
  2024-2020اإلطار الزمني: 
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 مشاريع منظومة النقل والمرور:
 خطوط( 7مشروع النقل الحضري )- 7

 الرابعالهدف االستراتيجي التنموي 
 

 - ع بما يضمن استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاري
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 
 

 .ألف نسمة 740يبلغ عدد سكان مدينة اربد:  -
 .مليون نسمة 2حوالي  اربد:يبلغ عدد سكان محافظة  -
( نسمة وفي مدينة 343479يبلغ عدد الالجئين السوريين القاطنين في محافظة اربد ) -

 .سمةن 165843اربد 
 .لم يتم تعزيزاي من الخطوط في مدينة اربد 2006منذ عام  -
حافلة  215الخطوط الداخلية في المدينة:  ىالعاملة عليبلغ عدد وسائط النقل العام  -

 .( خط نقل عام43) ىوالعاملة علسيارة صغيرة )سرفيس(  298متوسطة و
ألف  88نة حوالي يبلغ عدد الركاب المنقولين بواسطة وسائط النقل العام في المدي -

 راكب يوميا
 التقليل من األزمات المرورية -

 وصف المشروع
 
 

استكماال" لما بدأت به بلدية اربد الكبرى ومكتب هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد في 
, قامت الهيئة وبالتنسيق مع المختصين في البلدية بإعداد مشروع النقل الحضري 2012عام 

 مسارات خطوط النقل العام والمتطلبات التشغيلية الالزمة. لمدينة اربد وتحديد

 أهداف المشروع
 
 
 

خدمة موثوقة بترددات منتظمة  إيجاداستخدام وسائط النقل العام من خالل  إلىتشجيع التحول 
 .العامةومعلنة وبما يحقق السالمة 

 .درسةم 130بـ ويقدر عددها  الدراسةخدمة طلبة المدارس التي تقع ضمن مسارات 
خدمة طلبة الجامعات الحكومية وكليات المجتمع في المدينة مثل جامعة اليرموك والعلوم 

مراكز االنطالق  إلىالطلبة  وتسهيل وصولوالتكنولوجيا وكلية الحصن وكلية بنات اربد 
 طالب ألف 55والوصول حيث يبلغ عدد الطلبة في هذه المؤسسات التعليمية حوالي

 راحلهنطاق عمل المشروع وم
 

سيغطي المشروع مجاالت خدمة لم تكن مخدومة سابقا بشكل يعتمد عليه, ويتم التركيز في تقديم 
 (حافلة 43مسارات/  7)تشغيل الخدمة على المناطق المحيطة بوسط المدينة من خالل 

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 ضعف اإلقبال من قبل المستخدمين المستهدفين في بدايات المشروع -
 وجود نقل ركاب غير رسمي مما يضعف اإلقبال على استخدام المشروع -
 احتمالية تحسن الخطوط العاملة حاليا  -

 أردنيمليون دينار  5  التكلفة المقدرة

 حكومية و / أو دولية  مصادر التمويل

 يئة قطاع النقل وزارة النقل, وزارة اإلدارة المحلية, وزارة الداخلية / مديرية األمن العام / ه الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة
 

 زيادة فرص العمل في مجال النقل
 فتح اآلفاق أمام القوى الباحثة عن عمل في كافة المجاالت

 تحسين الخدمات للمواطنين 
 التحقيق من األزمات المرورية

 اإلطار الزمني
 

 (2021-2020شهرا ) 24
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 ومة النقل والمرور:مشاريع منظ
 (LRT Light Rail Transit)مشروع النقل السككي الخفيف -8

 الرابعالهدف االستراتيجي التنموي 
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 

كبير في حركة التنقل لطالب جامعة العلوم والتكنولوجيا ولمراجعي مستشفى نظرا لالزدياد ال
الملك المؤسس وللمنطقة التنموية, ولخدمة مرتادي سوق اربد المركزي الجديد وأسواق اللحوم 

 المتوقع إنشاؤها قريبا. 

 وصف المشروع
 
 

ربط ما بين مدينة خط سككي يبلغ طول الخط الحديدي المقترح حوالي تسعة عشر كيلومترا, وي
الجامعة والمستشفى والمنطقة التنموية  ومواقعاربد الواقعة في الجهة الغربية للمشروع 

 والسوق المركزي وأسواق اللحوم 

 أهداف المشروع
 
 
 

يهدف هذا المشروع إلى خدمة المنطقة التنموية لمحافظة اربد التي تقع إلى الشرق من مدينة 
يلو متر والتي يجاورها جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى اربد وعلى مسافة خمسة عشر ك

 البلدي,السوق المركزي الجديد ومشروع أسواق اللحوم والمسلخ  ومشروعالملك المؤسس 
ويهدف أيضا إلى رفع مستويات السالمة المرورية في شارع البتراء والشوارع األخرى التي 

 بين الفينة واألخرىتشهد وقوع حوادث سير مؤسفة ينتج عنها وفيات 

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 

خدمة حركة التنقل الكثيف ما بين موقع مدينة اربد وموقع المؤسسات الخدمية الواقعة على 
الطرف اآلخر من المشروع وسيشتمل على مرحلة إنشاء الخط الحديدي نفسه ومرحلة إنشاء 

 المحطات 

 مخاطر المشروع المحتملة
 
 

 فة التشغيليةارتفاع التكل -
 ارتفاع أجور التنقل -
 معارضة أصحاب الحافالت العاملة حاليا ما بين الموقعين -

 تقدر التكلفة بمائة وأربعين مليون دينار  التكلفة المقدرة

 (  PPPالشراكة بين القطاع العام والخاص ) مصادر التمويل

 الشركاء
 

 وزارة النقل
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 ة اإلدارة المحليةوزار
 شركة الكهرباء

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

 زيادة اإلقبال على التنقل
 زيادة النشاط االقتصادي 
 رفع مستويات السالمة

 تقليل االنبعاثات الضارة بالبيئة

 اإلطار الزمني
 

 (2023-2021شهرا تقريبا ) 36وتبلغ مدة التنفيذ  
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 اسم المشروع  4 -أ -4
 

 شاريع منظومة النقل والمرور:م
 مشروع تحديد اتجاهات السير- 9

 الرابعالهدف االستراتيجي التنموي 
 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 
 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 
 
 
 

جئين وما نتج عنه أيضا من تزايد لحركة المركبات والمشاة وزيادة أعداد نظرا لتزايد أعداد السكان والال
في الشوارع أو الساحات ولقلة  سيارات سواءالطالب في الجامعات وما نشأ عنها من الحاجة إلى مواقف 

 الشوارع الرئيسةالموارد المالية التي تمكن من توفير حلول هندسية, فقد ازدادت أزمات السير في 
  ,للمدينة

 وصف المشروع
 
 

تطلبت مبررات المشروع المذكورة أعاله ضرورة استخدام أسلوب تحديد اتجاهات السير في معظم شوارع 
المدينة للتخفيف من سلبيات األزمات المرورية التي تنشأ عن تلك األزمات, وتم تقسيم الدراسة إلى سبعة 

 أجزاء بحيث يمكن تنفيذ كل جزء على حده 

 أهداف المشروع
 
 
 

 التخفيف من األزمات المرورية في مواقع الشوارع والتقاطعات التي يعالجها المشروع -

 تقليل االنبعاثات الضارة بالبيئة -

 تحسين النشاطات الحياتية في المناطق المتأثرة بالمشروع -
 تحسين زمن االستجابة لمركبات الطوارئ والخدمات -

 نطاق عمل المشروع ومراحله
 
 
 
 
 

 ع   منطقة جامعة اليرموكشوار -
 شوارع منطقة المجمع الشمالي -
 شوارع منطقة المدرسة اإلسالمية ومدرسة راهبات الكاثوليك -
 شوارع منطقة إشارة مكاتب الملكية  -
 شوارع منطقة إشارة البلدية -
 شوارع منطقة إشارة الحسبة المركزية -
 شوارع منطقة مجمع األغوار القديم -

 المحتملة مخاطر المشروع
 

 * ردود الفعل السلبية من التجار ومن مالكي قطع األراضي المجاورة لمواقع المشروع
 * ارتفاع السرعات في الشوارع التي يتم تطبيق المشروع فيها

 تقدر تكاليف تنفيذ هذه الدراسة بحوالي الثالثة ماليين دينار أردني التكلفة المقدرة

 مصادر التمويل
 

 المحلية وزارة اإلدارة -
 مصادر البلدية الذاتية -

 الشركاء
 

 قسم شرطة السير  -
 هيئة تنظيم النقل البري -
 مديرة الزراعة -
 شركة الكهرباء -
 شركة االتصاالت -

 آثار المشروع المتوقعة
 
 
 

ارتفاع السرعات في الشوارع التي يتم تطبيق المشروع فيها مما يتطلب استخدام أساليب التهدئة   -
 رية المتنوعةالمرو

 تحسن الحركة التجارية -
 تحسن زمن االستجابة لمركبات الطوارئ والخدمات

 ( 2021-2020شهرا ) 24تقدر مدة تنفيذ هذا المشروع بـ   اإلطار الزمني
 



 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةبالشراكة مع الهيئة االستثمارية األردنية وحمالت ترويجية إقليم استثمارإعداد خارطة  اسم المشروع  8-أ-4

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع

 - تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها:

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

الحاجة إلى خارطة استثمارية توضح مناطق االستثمار والفرص المتاحة والخدمات المقدمة  -
 لدية في الب

الحاجة إلى دليل إرشادي إلجراءات االستثمار والتسهيالت المقدمة والذي سيكون ملحقا  -
 بالخارطة 

 الحاجة لتشجيع االستثمار والتنمية المحلية -

 وصف المشروع

 

داخل حدود بلدية اربد وتحوي   االستثمارية المتاحةعبارة عن خارطة توضح المواقع المناسبة والفرص 

جراءات المطلوبة والقوانين المعمول بها  و التعليمات والتسهيالت الخاصة باالستثمار دليل إرشادي لإل

  . 

 إيجاد خارطة استثمارية تبين مواقع االستثمار في حدود بلدية اربد  - أهداف المشروع
 التسهيل على المستثمرين البحث عن مواقع االستثمار المناسبة  -
 التشجيع على االستثمار  -
 مانحين وأصحاب المشاريع الكبيرة بواقع االستثمار تعزيز ثقة ال -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
يتعلق تجهيز المخططات والخرائط المختلفة وجمع المعلومات والقوانين المعمول بها وكل ما  -

 بالدليل اإلرشادي وبالبدء بالعمل

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 عدم توفير المبالغ المطلوبة لغايات المشروع -
 عدم توفير كوادر مؤهلة إلدارة المشروع وتنفيذه  -
 ضياع االختصاص بس المؤسسات المسئولة عن التنفيذ  -
 ذه القوانين والتعليمات صعوبة الحصول على القوانين والتعليمات والتسهيالت واستقرار ه -

 موازنة بلدية اربد + منحة خارجية مصادر التمويل

 الهيئة االستثمارية األردنية +وزارة اإلدارة المحلية + المنظمات الدولية الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 إيجاد خارطة استثمارية تبين مواقع االستثمار في حدود بلدية اربد  -
 رين البحث عن مواقع االستثمار المناسبة التسهيل على المستثم -
 التشجيع على االستثمار  -
 تعزيز ثقة المانحين وأصحاب المشاريع الكبيرة بواقع االستثمار  -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 إنشاء سوق الجمعة الشعب اسم المشروع  9-أ-4

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع

 - استدامتها:ية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن تعزيز الدور التنموي للبلد

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 

المفرق وامتدادها على الشوارع القريبة نشأ عنها اآلثار  –الرمثا  –إن مشكلة االنتشار العشوائي للباعة المتجولين على طريق اربد 

 التالية:

 .بسبب المخلفات التي يلقونها وما ينشأ عنها حرائقتلوث بيئي يحدث  .1
 .والمنظر العام ةللبيئة المحيطتشويه  .2
 الصالحية.ومنتهية  الفاسدةوبيع المواد  الرقابةعن عدم وجود  ةصحية ناتجمشاكل  .3
على  عالوةعن االنتشار العشوائي لهذه البسطات على جوانب الطرق وحوادث الدهس  الناشئةحوادث السير  .4

 .وعدم وجود مواقف مخصصه للمرتادين العشوائيةبسبب  المرورية تناقاتاالخ
 بائع.مخصصه ومواقع مخصصه لكل  رقابة وساحاتلعدم وجود  الباعةحصول نزاعات بين  .5
 .ألماكن تواجدهم مما يسبب مشاكل قانونيه المحاذيةاالعتداء على أمالك المواطنين  .6
ن أجل التخلص من مخلفات هذا السوق وتصويب الوضع البيئي بشكل وشركائهم م البلديةزيادة العبء على كوادر  .7

 .سليم وصحي وآمن
 في مدينة الشاحنات. الصيانةمحالت  إلىمن الوصول  اآللياتعدم تمكن  .8
 .التام لمدخل مدينة الشاحنات الوحيد نتيجة تواجد هذه البسطات اإلغالق .9

 وصف المشروع

 

لذي يتكون من مجموعة من األكشاك مختلفة المساحات الثابتة والمتحركة وساحات إنشاء سوق الجمعة متعدد االستعماالت وا

 مكشوفة وأخرى معلقة وحديقة عامة صغيرة وأماكن خضراء باإلضافة لمبنى اإلدارة والخدمات والحراسة واألسوار.

 والجمعة والخميس األربعاءوخصوصا مساء الكثير من المواطنين  إليهويتوافد  اإلقليمجذب كبيره لمحافظات  الموقع نقطههذا  ويعتبر

 السبت ويتطلب هذا إنشاء سوق منظم تحت إشراف بلدية اربد الكبرىصباح يوم  إلىويمتد 

 أهداف المشروع

 

 

 

 إزالة التلوث البيئي في منطقة السوق الحالي وما حوله. -1
 إزالة االعتداء على األراضي الزراعية / والتخلص من التشوه البيئي. -2
 رقابة الصحية على مبيعات السوق.فرض ال -3
 توفير الرقابة األمنية. -4
 تنظيم الحركة المرورية وإزالة العوائق  -5
 خلق فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي بطريقة منظمة وذات رقابة من الجهات المختصة  -6
 إيجاد مصادر دخل جديدة وإيرادات لصندوق البلدية يمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين  -7
 مشاريع تنموية متنوعة ألبناء المجتمع بمختلف فئاته  خلق -8
 إيجاد سوق لتسويق المنتجات والحرف اليدوية المختلفة وللباعة ذوي الدخل المحدود -9

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 نطاق المشروع: -
 بلدية اربد بلدية الرمثا -
 مراحل المشروع: -
 إعداد دراسة جدوى للمشروع. -
 نات المشروع المختلفة تحديد مراحل العمل بمكو -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 إنشاء المشروع -
 تشغيل وصيانة المشروع -
 عقد شراكات مع القطاع الخاص  -

 هم بالتنظيم ودفع األجور.احتجاجات من المنتفعين من البيع في سوق الجمعة الحالي لعدم رغبت - مخاطر المشروع المحتملة
 بحث بعض المنتفعين عن موقع جديد غير قانوني للتهرب من دفع األجور. -

 مليون دينار أردني 2 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية الرمثا + منحة خارجية + موازنة بلدية اربد مصادر التمويل

 ة وزارة اإلدارة المحلية + اإلشغال العامة + منظمات دولي الشركاء

 التقليديةوالشابات والنساء الغارمات واألرامل وذوي المهارات  )للشبابفرص عمل للفئات المستهدفة وهي  إيجاد .1 أثار المشروع المتوقعة
 (المنتجة الخيريةوالجمعيات 

 تخدم السوق المقترح تنموية خدميةمشاريع  إيجاد .2
لمناطق أخرى من الفئة المستهدفة بدال من تنقلهم سوق دائم لعرض وتسويق منتجات الحرف اليدوية للسيدات  إيجاد .3

 للتسويق.
 تحسين مستوى خدمات البلدية واستدامة المشاريع التنموية في المنطقة إلىمما يؤدي  والمتوقعة البلدية إيراداترفع  .4
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 ( نجوم4إنشاء فندق ) اسم المشروع  10-أ-4

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع

 - تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها:

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 فرق( إلى وجود فندق خمس نجومافتقار محافظة اربد وجميع محافظات الشمال )عجلون, جرش, الم -
مدينة اربد هي مركز المحافظة ومنطقة جاذبة لالستثمار حيث شهدت في اآلونة األخيرة حركة تجارية استثمارية  -

 نشطة.
قرب مدينة اربد من مدينة الحسن الصناعية والسايبر ستي والمنطقة التنموية وغير ذلك من المشاريع التنموية  -

 الواعدة.
 كبرى تتوسط بعض المناطق السياحية في محافظة اربد والمحافظات المجاورةبلدية اربد ال -
 ( جامعات الستقبال وفودها وإقامة المؤتمرات الدولية4حاجة الجامعات في المنطقة والبالغة ) -

 وصف المشروع

 

اعات استقبال ( نجوم مجهز بأعلى متطلبات الخدمة والراحة والنظافة والترفيه للنزالء من غرف وق5إنشاء فندق ) .1

ومطاعم ومأكوالت باإلضافة لقاعة مؤتمرات وصالة أفراح ومسابح ومرافق رياضية ومواقف سيارات ...الخ في 

 موقع متميز.

 أهداف المشروع

 

 

 دعم السياحة من خالل إيجاد فندق الستقبال السياح. -
 تنشيط الحركة االقتصادية من خالل المقيمين في الفندق. -
 .ستقبال الوفود وإقامتهمإيجاد مكان مناسب ال -
 تامين فرص عمل إضافية ألبناء المجتمع المحلي. -
رفد صندوق بلدية اربد الكبرى بإيرادات ودخل جديد يمكنه من تقديم خدمات أفضل واشمل للمواطنين في قطاعات  -

 .أخرى
 .إنشاء شراكات مع القطاع الخاص -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل:

 الكبرى بلدية اربد  -
 مراحل العمل: -
 إعداد دراسة جدوى للمشروع. -
 .إعداد المخططات التفصيلية ووثائق العطاء الالزمة للتنفيذ -
 .البحث عن التمويل -
 .إنشاء المشروع -
 .إعداد خطة لتشغيل وصيانة المشروع -
 .عقد شراكات مع القطاع الخاص -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 لفندق.عدم القدرة على استقطاب مقيمين في ا -
 عدم توفير كوادر مؤهلة إلدارة المشروع. -
 .ظهور منافسين وفنادق جديدة -
 .عدم توفر التمويل الالزم -
 .مخاطر متعلقة باالتفاق مع القطاع الخاص -

 مليون دينار 5 التكلفة المقدرة

 بلدية اربد الكبرى  مصادر التمويل

 السياحة وزارة اإلدارة المحلية + وزارة األشغال + وزارة  الشركاء

 إيجاد فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع - أثار المشروع المتوقعة
 دعم السياحة من خالل إيجاد فندق الستقبال السياح  -
 دعم الحركة االقتصادية في المدينة و تنشيط السياحة من خالل المقيمين في الفندق  -

 إيجاد مكان مناسب الستقبال الوفود وإقامتهم -
 لكبرى بإيرادات ودخل جديد يمكنه من تقديم خدمات أفضل واشمل للمواطنين في قطاعات أخرى رفد صندوق بلدية اربد ا -
 إنشاء شراكات مع القطاع الخاص -
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 إنشاء مدينة ترفيهية اسم المشروع  11-أ-4
 - استدامتها:جاهزية المشاريع بما يضمن  تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع الهدف االستراتيجي التنموي الرابع

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

حاجة بلدية اربد والمحافظات المجاورة إلى مدينة ترويحية لجميع فئات المجتمع المختلفة وتناسب جميع األعمار  -

تعزيز مبدأ  -المختلفة وتالءم رغبات شرائح المجتمع الرياضية  والفعالياتلتعبئة أوقات الفراغ بالتنزه والترفيه 

 الخاص.الشركات مع القطاع 

 جديدة.رفد صندوق البلدية بمصادر دخل  -

 اربد.تنشيط الحركة السياحية في  -

 .المجتمع المحلي ألبناءفرص عمل  إيجاد -

 وصف المشروع

 

 

ية الكبيرة واأللعاب االلكترونية الصغيرة باإلضافة يتكون المشروع من مجموعة كبيرة ومتنوعة من األلعاب الكهربائ

لمالهي والقوارب المائية ومسابح مغلقة ومفتوحة ومسرح مفتوح)مدرج( باإلضافة لجلسات عائلية ومطاعم 

 وخدمات.ومقاهي ومناطق مفتوحة ومناطق خضراء 

 الترفيهية.لية المتعلقة بالمدن وسيقام على قطعة ارض كبيرة من أمالك البلدية وضمن المواصفات والمعايير الدو

 أهداف المشروع

 

 المجاورة.إيجاد منطقة ترفيهية دائمة في منطقة اربد تخدم اربد والمناطق  -
 للبلدية.عمل مشروع استثماري على أراضي البلدية يمثل دخل إضافي  -
 المحلي.المجتمع  إضافية ألبناءتامين فرص عمل  -
 .ن ترفيهية للمجتمع وخاصة إن عدد السكان في تزايد مستمرتحقيق الجدوى االجتماعية من تامين مد -
رفد صندوق بلدية اربد الكبرى بإيرادات ودخل جديد يمكنه من تقديم خدمات أفضل واشمل للمواطنين  -

 أخرى.في قطاعات 
 .تعزيز ثقة المستثمرين من خالل الخدمات المقدمة داخل المجتمع -
 .إنشاء شراكات مع القطاع الخاص -

 ل المشروع ومراحلهنطاق عم

 

 

 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى  -
 مراحل العمل: -
 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 إعداد المخططات التفصيلية ووثائق العطاء الالزمة للتنفيذ -
 البحث عن التمويل -
 إنشاء المشروع -
 إعداد خطة لتشغيل وصيانة المشروع -
 عقد شراكات مع القطاع الخاص -

 ملةمخاطر المشروع المحت

 

 عدم وجود كوادر مؤهلة إلدارة المدينة الترفيهية  -
 الحصول على الموافقات الالزمة  -
 التمويل  -
 الحاجة إلنشاء شراكات مع القطاع الخاص -

 مليون دينار 8 التكلفة المقدرة

 قرض + منحة خارجية+ موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 نحة + مديريات الثقافة وزارة اإلدارة المحلية + الجهات الما الشركاء

 إيجاد منطقة ترفيهية دائمة في منطقة اربد تخدم اربد والمناطق المجاورة  - أثار المشروع المتوقعة
 المجتمع المحلي  إضافية ألبناءتامين فرص عمل  -
 وخاصة.تحقيق الجدوى االجتماعية من تامين مدن ترفيهية للمجتمع  -
ودخل جديد يمكنه من تقديم خدمات أفضل واشمل للمواطنين رفد صندوق بلدية اربد الكبرى بإيرادات  -

 أخرى.في قطاعات 
 تعزيز ثقة المستثمرين من خالل إنشاء شراكات مع القطاع الخاص -
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 اسم المشروع  12-أ-4

 

 إنشاء مشغل خياطة وزي عمال

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع

 

 -:لتنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها تعزيز الدور ا

 تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 لالصيانة, عماعمال الوطن , عمال )البلدية  موحدة لعمالحاجة البلدية أللبسة  -
رة في السوق الزراعة(  وصيانة بعضها إن دعت الحاجة وتوفير القياسات الغير متوف

 المحلي
 الحاجة لتشغيل عدد من أبناء المجتمع المحلي. -
إلى زيادة عدد العمال وبالتالي  أدى الخدماتزيادة عدد السكان وزيادة الطلب على  -

 أللبسة موحدة لعمال البلدية الذين يقومون بخدمة المواطنينالحاجة 

 وصف المشروع

 

 

 /أشغالل البلدية بمختلف وظائفهم )عمال نظافة/ صيانة/ لعما زيحتياجات البلدية من توفير التلبية 

الالفتات القماشية  أحجامها وإنتاجالوطن والبلدية بمختلف  وإنتاج وتصنيع أعالم( خ.... الزراعة

تسعى بلدية اربد إلنشاء  المظالت أنواعوبعض  واألتربةوالشوادر لتغطية آليات البلدية المحملة بالحصى 

العمال وغيره مما تحتاجه البلدية والبلديات األخرى  زيت والمعدات الحديثة إلنتاج مخيطة مجهزة باآلال

 بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

 أهداف المشروع

 

 

 وصيانةلعمال البلديات  واأللبسةتشغيل عدد من أبناء المجتمع المحلي إلنتاج المعدات  -
 بعضها إن دعت الحاجة.

غ المالية المرصودة في ميزانية البلدية لشراء الزي لتقديم خدمات إضافية توفير المبال -
 للمواطنين. 

 توفير القياسات المناسبة التي يصعب توفرها في السوق. -
 مشاركة البلديات األخرى وتلبية طلباتها. -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 نطاق العمل: -
 بلدية اربد الكبرى -
 مراحل العمل: -
 وى للمشروع.إعداد دراسة جد -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -
 إعداد خطة للتشغيل والصيانة واالستدامة -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 روع والمعدات الحاجة إلى فريق مؤهل وكوادر مدربة إدارة وصيانة المش -
 عدم القدرة على إدارة األمور اإلنتاجية وتسويقها بالطريقة الصحيحة  -
 الموافقات من الجهات المعنية -
 عدم توفر التمويل الالزم -

 ألف دينار 50 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد الكبرى + منحة خارجية  مصادر التمويل

 جارة والصناعة + البلديات المجاورةوزارة اإلدارة المحلية + غرف الت الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة

 

 

 تامين فرص عمل دائمة  -
 تامين وفر في موازنة البلدية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. -
 تامين احتياجات كادر البلدية من المالبس والمعدات  -
 خلق فرص استثمارية إضافية  -
 وصيانة بعضها والمعدات للعمالن األلبسة تغطية حاجة البلدية والبلديات المحاورة م -
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 بناء محطة المحروقات وخدمات آلليات البلدية اسم المشروع  14-أ-4

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن  الهدف االستراتيجي التنموي الرابع

 شاريع تنموية مستدامةتنفيذ م -أ 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 

 )اإلنارة,تمتلك بلدية اربد الكبرى أسطول آليات لخدمة مناطق بلدية اربد الكبرى في جميع القطاعات 

غيار الزيت  الوقود وخدمات... الخ( وتحتاج هذه اآلليات إلى  ومشاريع,والنفايات, متابعة إنشاءات 

 عالية.سنويا مبالغ مالية والغسل وهذا يكلف البلدية 

محروقات خاصة بالبلدية لتزويد جميع آلياتها على  لبناء محطةمن اجل ذلك تسعى بلدية اربد الكبرى 

اختالف أنواعها وأحجامها بالوقود وتقدم خدمات غيار الزيت والغسل لهذه اآلليات سواء آلليات اربد أو 

 آليات البلديات المجاورة.

 لبلدية التقليل من مصروفات ا

 المحافظة على سالمة اآلليات واستدامتها 

 ضبط المحروقات المستهلكة 

 وصف المشروع

 

محروقات تابعة لبلدية اربد الكبرى وإنشاءها على أراضي البلدية لغايات تقديم خدمات  إنشاء محطة

مات تعبئة البنزين إضافية آلليات البلدية المختلفة في مجاالت الصيانة المختلفة كما ستعمل على تقديم خد

 وعيار الزيت وغسيل السيارات واآلليات الخاصة بالبلدية 

 أهداف المشروع

 

 

 

تلبية حاجة البلدية إلى محطة محروقات خاصة تقدم الخدمة لعدد كبير من اآلليات المستخدمة  -
 من قبل البلدية والذي يحتاج إلى وقود بشكل دائم 

اآلليات والمحافظة على آليات البلدية  وجود محطة غسيل سيارات وتغير زيت لهذه -
 واستدامتها أو نظافتها

 مشروع استثماري للبلدية من خالل فتح خدماتها للبلديات المجاورة والمجتمع المحلي  -
 توفير فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي من خالل التوظيف. -
 مات إضافية للمواطنين.توفير المبالغ المالية المرصودة في ميزانية البلدية للوقود لتقديم خد -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل: -
 آليات بلدية اربد بمختلف أنواعها -
 مراحل العمل: -
 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -

 ء العملتجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبد -
 إعداد خطة للتشغيل والصيانة -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 الحصول على الموافقات الالزمة  -
 التمويل  -
 القدرة على إدارة المحطة على الوجه األمثل  -

 ألف دينار  700 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 ردنية وزارة اإلدارة المحلية + مصفاة البترول األ الشركاء

تامين احتياجات البلدية من الوقود بأسعار التكلفة مما يحقق وفرا للبلدية يمكن استغالله في  - أثار المشروع المتوقعة
 للمواطنين.تحسين الخدمات المقدمة 

 إيجاد دخل لموازنة البلدية  -
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 القديمة()استدامة المدينة  مدينة اربدمشروع تطوير وسط  اسم المشروع  1-ب-4
الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 

 والسياحيةاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -ب

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 

لة وأصبح هناك حاجة لحماية هذه البيوت ظاهرة ازدياد التعدي على العديد من البيوت ذات القيمة التراثية بالهدم واإلزا -
 االندثار.والمواقع من 

الحاجة إلى توفير ساحات وممرات مشاة وفضاءات مفتوحة وساحات عامة وساحات خضراء وذلك لقلتها في وسط  -
 المدينة.

 والثقافية.الحاجة لوجود مناطق ترفيهية ومناطق لألنشطة االجتماعية  -
 المدينة.وسط  الحاجة لتنظيم مسار تراثي لزوار -
 الحاجة إلى توفر مواقف سيارات. -
 الحاجة إلى التخلص من المكارة الصحية والتلوث البصري. -
 .الحاجة إلى توفير نظام نقل حضري مستدام مما يسهم في حركة المرور والنقل -
 إحياء وسط مدينة اربد وإعادة الحياة إليها نظرا لهجرها في ساعات المساء.  -

 وصف المشروع

 

 

 

ريخية القا من توجيهات جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين حفظه هللا لتطوير وسط مدينة اربد وإحياء ذاكرة المكان واستعادة القيم التاانط

ضاءات والتراثية لها من خالل تطوير العناصر الفيزيائية والتراثية ودراسة واجهات المباني وإيجاد فعاليات اجتماعية وثقافية وتراثية وخلق ف

ومناطق خضراء وتعزيز حركة المشاة وتنظيم حركة المرور وإيجاد خدمات داعمة وإعادة تنظيم استعماالت النسيج التراثي  مفتوحة وساحات

  وخدمية.المرتبط بالنسيج الحضري باستعماالت جديدة تنموية وثقافية وتراثية واجتماعية 

 أهداف المشروع

 

 

 وأرصفه ومواقف سيارات وما شابه وممراتسط المدينة من شوارع وساحات تطوير العناصر الفيزيائية في و -
المستملكة من قبل بلدية إربد ووضع بدائل إلعادة  أودراسة ترميم المباني ذات القيمة التراثية المرشح استمالكها  -

 استخدامها
 ائمإيجاد أسواق تقليدية وساحات عامه قابلة للتطوير بما ينسجم مع النسيج الحضري الق -
 وتنقلوضع خطة لربط كافة العناصر الموجودة في المنطقة بعضها ببعض وتسهيل حركة المرور لوسائط النقل  -

 المواطنين بين هذه العناصر
استمالك  ودراسة الميدان, األفراح وساحةوالساحات مثل ساحة  واألرصفة وتحسين الممراتدراسة واجهات المباني  -

 مساحات للتطوير
 حضريشبكة نقل  سيارات وتأميناالزدحام المروري وتوفير مواقف  من مشاكليئي والتخفيف تحسين الوضع الب -

 مستدام
 وسط المدينة بفعاليات ترفيهية ثقافية اجتماعية سياحيا وتعزيزتوفير فضاءات مفتوحة جاذبة  -
 االستثمار بما يستقطبتعزيز التنمية االقتصادية والتجارية  -
 الحرف التقليدية وأسواقالبالة  والرمان سوقسوق الزيتون  الصاغة,سوق تطوير األسواق التقليدية مثل  -
 وإعادة الستمالكهاربط وسط المدينة بالمسار السياحي ودراسة المباني التراثية وترشيح مجموعة من المباني  -

 استخدامها
 إعادة الحياة إلى وسط المدينة وجعلها المحور األساسي للحياة االجتماعية والثقافية -

 طاق عمل المشروع ومراحلهن

 

 

 

 

 

 نطاق العمل: -
 (1التفصيلية )حدود وسط المدينة( منطقة ) منطقة الدراسة -
 (2منطقة الدراسة الحضرية منطقة ) -
 (3منطقة الدراسة المرورية منطقة ) -
 مراحل العمل: -
 بها والمنطقة المحيطةدراسة مرورية شاملة لوسط المدينة   -
 تفصيلية لترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية المقترح استمالكهاوتشمل مخططات  الدراسة التراثية -
 االجتماعية الدراسة -
 الدراسة الحضرية -
 1الدراسة التفصيلية لعناصر تطوير وسط المدينة ضمن حدود المنطقة  -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

 عدم توفر التمويل الكبير  -
 تأخر انجاز الدراسة والمخططات التفصيلية  -
 ة الستمالك ساحات وبيوت تراثية عالية التكلفةالحاج -

 مليون دينار أردني  50 التكلفة المقدرة

 شراكة مع القطاع الخاص + +بلدية اربد منح مصادر التمويل

  الشركاء

 أثار المشروع المتوقعة

 

 

 

 االستثمار بما يستقطبتعزيز التنمية االقتصادية والتجارية  -
 الحرف التقليدية وأسواقالبالة  والرمان سوقسوق الزيتون  الصاغة,ل سوق تطوير األسواق التقليدية مث -
 وإعادةربط وسط المدينة بالمسار السياحي ودراسة المباني التراثية وترشيح مجموعة من المباني الستمالكها  -

 استخدامها
 ارات وما شابه وأرصفه ومواقف سي وممراتتطوير العناصر الفيزيائية في وسط المدينة من شوارع وساحات  -
 حضريشبكة نقل  سيارات وتأميناالزدحام المروري وتوفير مواقف  من مشاكلتحسين الوضع البيئي والتخفيف  -

 مستدام
 وسط المدينة بفعاليات ترفيهية ثقافية اجتماعية سياحيا وتعزيزتوفير فضاءات مفتوحة جاذبة  -
 إعادة الحياة إلى وسط المدينة بعد ساعات المساء  -

  الزمني اإلطار



 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 إنشاء قرية سياحية في قرية شطنا اسم المشروع  3-ب-4

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 

 والسياحيةاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -ت

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 ية قطعة ارض في قرية شطنا مناسبة لالستثمار تمتلك البلد -
 لحديثةرة الم يتأثر بالعما        تراثيا      ا  يخيرتا   ا  مركزشطنا قرية  -
 وجود المناظر الطبيعية الخالبة -
 وجود مناطق تراثية كثيرة  -
قة نطالم بتراث لالستمتاعس لناالكثير من ا واالحتفاالت ويزورها تلمهرجاناامن  لكثيرجذب مركز  -

 الخالبةلطبيعية امناظرها و
 مكان مناسب لتصوير المسلسالت التاريخية  -
 إيجاد قرية تراثية تشجع على السياحة  -

 وصف المشروع

 

 

 

من .ولحديثة رة الم يتأثر بالعما          ا تراثيا  يخيرتاا مركزشطنا قرية تمثل تمتلك البلدية قطعة ارض في قرية شطنا حيث 

تنوع  باإلضافة إلىعظيمة وتراثية يخية رقيمة تاذات ها كونها متاستدوالمنطقة ه المحافظة  على هذالمهم ا

ص لى قرية سياحية تخلق فرإلمنطقة ه اكما يمكن تحويل هذالتضاريس الطبيعية ووجود المناظر الطبيعية الخالبة.

 .مجديةتطويرية ل عماوأعمل 

ث ثالوهجرها مالكوها راثية كما يوجد فيها منازل ت ,لشعبيااث لتراعلى ل تد معالمة تحوي منطقة صغيرفهي 

 ئيسيةركنائس 

 أهداف المشروع

 

 

 

 توفير منتجع سياحي للترفيه والترويح ألبناء المنطقة والمناطق المجاورة. -
 المحافظة على الهوية المعمارية والطابع التراثي لقرية شطنا -
 خلق فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي -
 ل دخل إضافي للبلدية عمل مشروع استثماري على أراضي البلدية يمث -
رفد صندوق بلدية اربد الكبرى بإيرادات ودخل جديد يمكنه من تقديم خدمات أفضل واشمل للمواطنين  -

 في قطاعات أخرى 
 تعزيز ثقة المستثمرين من خالل إنشاء شراكات مع القطاع الخاص -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق العمل: -
 قرية شطنا/ بلدية اربد الكبرى  -
 راحل العمل:م -
 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 إعداد المخططات التفصيلية ووثائق العطاء الالزمة للتنفيذ -
 البحث عن التمويل -
 إنشاء المشروع -
 إعداد خطة لتشغيل وصيانة المشروع -
 عقد شراكات مع القطاع الخاص -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 عدم القدرة على تسويق القرية سياحيا  -
 ادر مؤهلة إلدارة المشروع عدم توفير كو -
 الحاجة إلى منح إضافية لغايات استغالل القرية  -
 السياحة  ووزارةضياع االختصاص بين البلدية  -

 مليون دينار 10 التكلفة المقدرة

 بلدية اربد  موازنةمنحة خارجية +  مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + وزارة اإلشغال + وزارة السياحة الشركاء

 إيجاد فرص عمل جديدة  - آثار المشروع المتوقعة
 دعم السياحة المحلية من خالل استغالل المناطق األثرية  -
 دعم الواقع االقتصادي في مناطق جنوب البلدية من خالل الزائرين للقرية  -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  4-ب-4

 

 استخدام الطاقة:مشاريع استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة 

 تحويل مباني البلدية إلى مباني خضراء -
الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع 

 

 - تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها:

 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والسياحية -ث

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 

 في الحصول على مصادر الطاقة. ة والتحديات التي تواجهها المملكةمحدودية مصادر الطاق -
 سنويا.مليون دينار  1.4لمباني والمرافق المختلفة التابعة للبلدية والبالغة حوالي الطاقة لارتفاع فاتورة  -
عدد  يادةالكهربائي وز االستهالكقيمة  بتعرفهالمستمر  االرتفاعزيادة الكلفة في السنوات القادمة نتيجة  توقع -

 المساحات المنظمة المخدومة نتيجة الزيادة السكانية والالجئين المباني والمرافق التابعة للبلدية نتيجة لزيادة

 وصف المشروع

 

 

 

 

تطبيق أساليب توفير استهالك الطاقة على األبنية والمرافق المملوكة للبلدية من خالل توفير اإلرشادات ومتابعة تنفيذها 

ية داخلية حول كيفية تنفيذ إجراءات متعددة منها تركيب سنسورات إطفاء األنوار بعد مغادرة المكان وعقد حملة توع

                                                                                                         واالعتماد على اإلضاءة الطبيعية كلما أمكن ذلك وضبط درجة حرارة المكيفات صيفا أو التدفئة شتاء  على درجة محددة 

( وتفعيل الصيانة الدورية لما له من أهمية LEDاقة ),واستبدال وحدات اإلنارة واألجهزة المختلفة بأخرى موفرة للط

 في كفاءة استخدام األجهزة باإلضافة لتركيب ألواح شمسية على أسطح المباني إلنتاج الطاقة

 أهداف المشروع

 

 

 حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ومواجهة تحديات البيئة وتقليل أثر الملوثات والمخلفات. -
دعم إعادة تأهيل مباني البلدية باستخدام طاقة فعالة من حيث التكلفة ومبتكرة وذات صلة بأنواع المباني الصديقة  -

 للبيئة.
 .الحد بشكل فعال من استهالك الطاقة في المباني العامة, مع احترام االستخدامات الحالية واالحتياجات العامة -
قة لزيادة قدرة المؤسسات العامة على الربط واالستجابة لآلثار البيئية توفير خطط وتدابير تجديد مبتكرة لبناء الطا -

 السلبية الستهالك الطاقة المرتفع. 
 توفير طرق لزيادة قدرة المستخدمين على استخدام المباني المجددة بفعالية -
 هذا النوع من المبانيبناء قدرات كوادر البلدية على تشغيل وصيانة   -
 للمواطنين أفضل لتقديم خدماتالوفر المتوقع  واستغالل فوعة من موازنة البلديةالمد فاتورة الطاقةخفض  -
  CO2خفض نسبة انبعاثات -
تخطيط ودعم تجديد الطاقة الفعال من حيث التكلفة للمباني من خالل استخدام تدابير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة,  -

 .التي يوفرها قطاع الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطةمع مراقبة فعالية التجديد باستخدام أجهزة قياس الطاقة 

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 

 

 نطاق المشروع: -
 مباني ومرافق بلدية اربد الكبرى. -
 مراحل العمل: -
 استبدالها.إعداد دراسة فنية لعدد ونوع ومواصفات األجهزة والمعدات المختلفة ووحدات اإلنارة وللمواد اإلنشائية المقترح  -
 وفير التمويل ت -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل فريق العمل وبدء العمل. -
 عقد ورشات توعوية للموظفين بكيفية استخدام أساليب تدابير الطاقة -
 تنفيذ خط الصيانة الدورية.     -      

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

 شروع عدم توفر التمويل الالزم لغايات تنفيذ الم -
 عدم توفر كوادر مؤهلة لمتابعة أعمال الصيانة. -
 عدم التزام الموظفين المستخدمين للمبنى اإلرشادات الواجب إتباعها للتقليل من استهالك الطاقة. -
 عدم مالئمة أسطح بعض مباني ومرافق البلدية لتركيب الخاليا الشمسية -

 ألف دينار 500 التكلفة المقدرة

 موازنة البلديةمنحة * مصادر التمويل

 الشركاء

 

 وزارة اإلدارة المحلية

 وزارة الطاقة

 شركة الكهرباء

 الشركة المحال عليها عطاء التنفيذ

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 %30بنسبة ال تقل عن  المدفوعة من موازنة البلدية فاتورة الطاقةخفض  -
 للمواطنين أفضل لتقديم خدماتاستغالل الوفر المتوقع  -
  CO2خفض نسبة انبعاثاتية صديقة للبيئة وإنشاء أبن -
 هذه المبانيبناء قدرات كوادر البلدية على تشغيل وصيانة  -
 قدرة الموظفين المستخدمين على استخدام المباني المجددة بفعالية -
 رفع قدرة البلدية على مواجهات متطلبات النمو الحضري -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  5-ب-4

 
مل دليل لمعالم بلدية اربد الكبرى بجميع مناطقها وعرضها من خالل خرائط ورقية ع

 وشاشات عرض مضاءة في الشوارع

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن  الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 يةوالسياحاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -ب

التقليل من معاناة المواطنين للوصول للمؤسسات الخدماتية المختلفة وزيارة المواقع السياحية ودواوين  مبررات طرح المشروع

 العشائر وغيرها من المعالم في البلدية.

 في البحث عن كيفية الوصول للمواقع المهمة. والجهد المبذولالتقليل من الوقت 

 وصف المشروع

 

مناطق وشوارع مختلفة تبين أهم معالم ورموز البلدية  مضاءة فيخرائط عرض  إعدادشاشات وتركيب 

 والمؤسسات الخدمية المختلفة. والمدارسالسياحية والتراثية ودواوين العشائر 

 أهداف المشروع

 

 

 

 الحكومية ,المدارس....الخ بسهولة ويسر. الخدمة المؤسساتتسهيل وصول المواطنين الماكن تلقي 

 

دة المواطنين للوصول للمؤسسات الخدماتية المختلفة وزيارة المواقع السياحية ودواوين العشائر مساع

 وغيرها من المعالم في البلدية.

 توفير وقت وجهد المواطنين للوصول إلى مواقع الخدمات المختلفة

 تعريف المواطنين بأهم معالم بلدية اربد.

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 

 

 ل: نطاق العم

 مناطق بلدية اربد الكبرى وشوارعها

 مراحل العمل:

 معالم البلدية وإعداد الخرائط المناسبة والرموز واهم خطوط النقل طبقةتحديث 

 تصنيع وتركيب شاشات عرض مضاءة

 إعداد خطة الصيانة الدورية

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

 

 تلف الشاشات بسب عوامل الطقس وتعرضها للتخريب

 مويلنقص الت

 العمل بمختلف مراحله إلنجازعدم توفر الكوادر المؤهلة 

 التكلفة المقدرة

 

 أالف دينار 100

 موازنة بلدية اربد الكبرى مصادر التمويل

  الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 

 

 المؤسسات الحكومية ,المدارس....الخ بسهولة ويسر.الخدمة,تسهيل وصول المواطنين الماكن تلقي 

 

ساعدة المواطنين للوصول للمؤسسات الخدماتية المختلفة وزيارة المواقع السياحية ودواوين العشائر م

 وغيرها من المعالم في البلدية.

 توفير وقت وجهد المواطنين للوصول إلى مواقع الخدمات المختلفة

 تعريف المواطنين بأهم معالم بلدية اربد.

 رضا المواطنين

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  6-ب-4

 

 مشاريع استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة:

 إنشاء محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية -

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الرابع 

 - تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن استدامتها:

 مثل للموارد الطبيعية والسياحيةاالستغالل األ-ب 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 في الحصول على مصادر الطاقة. محدودية مصادر الطاقة والتحديات التي تواجهها المملكة -

 5والمرافق المختلفة التابعة للبلدية والبالغة حوالي  والمبانيإنارة الشوارع ارتفاع فاتورة  -

 من موازنة بلدية اربد السنوية. %12لي تشكل حوا سنويا والتيمليون دينار 
 االستهالكالمستمر بتعرفة قيمة  االرتفاعزيادة الكلفة في السنوات القادمة نتيجة  توقع -

المساحات المنظمة  عدد المباني والمرافق التابعة للبلدية نتيجة لزيادة الكهربائي وزيادة

 المخدومة نتيجة الزيادة السكانية والالجئين

 عوصف المشرو

 

 

 

 

 األرضميغا واط على قطعة  16الخاليا الشمسية بقدرة  أنظمة أفضلمحطة لتوليد الكهرباء باستخدام  إنشاء

دونم في مناطق يتم تحديدها وفق مواصفات فنية  500بلدية اربد بمساحة  تخصصيها لصالحتم سيالتي 

 المناسبة.تتميز بالسطوع العالي والتضاريس 

لتعاون مع شركات مختصة وتحت إشراف الفريق الهندسي من البلدية وشركة حيث سيتم إنشاء المحطة با

 الكهرباء.

 أهداف المشروع

 

 

 

 المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المملكة للحصول على مصادر الطاقة -

 المدفوعة من موازنة البلدية فاتورة الطاقةخفض  -

 اترفع الوعي لدى المواطنين الستخدام مثل هذه التقني -

 للمواطنين أفضل لتقديم خدماتاستغالل الوفر المتوقع  -

  CO2خفض نسبة انبعاثات -

 بناء قدرات كوادر البلدية على تشغيل وصيانة هذا النوع من التكنولوجيا -

 رفع قدرة البلدية على مواجهات متطلبات النمو الحضري -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق المشروع: -
 لدية اربد الكبرى.شوارع ومباني ومرافق ب -
 مراحل العمل: -
 إعداد مواصفات فنية للمشروع. -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع من قبل شركة متخصصة. -
 تنفيذ خط الصيانة الدورية. -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

 لدية.عدم توفر ارض ذات مواصفات فنية مالئمة للمشروع ضمن أمالك وحدود الب -
 التكلفة العالية إلنشاء وتنفيذ المشروع  -
 عدم توفر كوادر مؤهلة إلدارة وصيانة المشروع  -
 عدم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية المختلفة. -

 دينار مليون 12 التكلفة المقدرة

 منحة خارجية + قرض + موازنة بلدية اربد  مصادر التمويل

 اإلدارة المحلية + شركة الكهرباء + شركات مختصة في الطاقة البديلة  وزارة الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 

 تامين فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع المجلي  -
 التخلص من فاتورة الطاقة العالية التي تدفعها البلدية كل سنة  -
 لة بناء فريق من الخبرات داخل البلدية مؤهل لغايات المشاريع المماث -
 استخدام الوفر المتوقع من فاتورة الطاقة في تنفيذ مشاريع مجتمعية إضافية  -
  CO2خفض نسبة انبعاثات    -      

 رفع قدرة البلدية على مواجهات متطلبات النمو الحضري -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  7-ب-4

 

 الطاقة:مشاريع استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام 

 (LEDاستبدال وحدات اإلنارة القائمة بوحدات موفرة )  -

 الهدف االستراتيجي التنموي الرابع 

 

 - استدامتها:تعزيز الدور التنموي للبلدية من خالل رفع جاهزية المشاريع بما يضمن 

 والسياحيةاالستغالل األمثل للموارد الطبيعية  -ب 

 مبررات طرح المشروع 

 

 

 

 في الحصول على مصادر الطاقة. مصادر الطاقة والتحديات التي تواجهها المملكةمحدودية  -

من  %72تشكل و مليون دينار سنويا3.6الشوارع التابعة للبلدية والبالغة حوالي  إنارةارتفاع فاتورة 

 .مليون دينار تقريبا 5والبالغة الكلية فاتورة الطاقة 

الكهربائي  االستهالكقيمة  بتعرفهالمستمر  االرتفاعنتيجة زيادة الكلفة في السنوات القادمة  توقع -

 وزيادة المساحات المنظمة المخدومة نتيجة الزيادة السكانية والالجئين

استبدال وحدات اإلنارة القائمة في الشوارع ضمن حدود بلدية اربد والبالغ عددها ستون ألف وحدة  وصف المشروع

 سنوات.  7رية لمدة زئبقية وصوديوم شامال الصيانة الدو

 أهداف المشروع

 

 

 

 

 المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المملكة للحصول على مصادر الطاقة -1
 %50بنسبة ال تقل عن  المدفوعة من موازنة البلدية فاتورة الطاقةخفض  -2
 اإلنارةشدة  تحسين وتقديم خدمة مثلى   للمواطنين من خالل -3
 للمواطنين أفضل م خدماتلتقدياستغالل الوفر المتوقع  -4
  CO2خفض نسبة انبعاثات -5
 بناء قدرات كوادر البلدية على تشغيل وصيانة هذه الوحدات -6
 رفع قدرة البلدية على مواجهات متطلبات النمو الحضري -7

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 

 

 نطاق المشروع: -
 شوارع بلدية اربد الكبرى. -
 مراحل العمل: -
 المقترحة.عدد ونوع وقوة وحدات اإلنارة إعداد دراسة فنية للمشروع ل -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل فريق العمل وبدء العمل. -
 تنفيذ خط الصيانة الدورية. -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 

 عدم توفر التمويل الالزم لغايات تنفيذ المشروع  -
 لوحدات.اعدم توفر كوادر مؤهلة لصيانة  -
 ضياع االختصاص بس المؤسسات المسئولة عن التنفيذ  -

 أعوام 7بكفالة ال تقل عن  دينار مليون 7الكلفة التقديرية حوالي  التكلفة المقدرة

 منحة خارجية + موازنة بلدية اربد الكبرى  مصادر التمويل

 ة المحال عليها عطاء التوريد والتنفيذ. الشرك + وزارة اإلدارة المحلية +وزارة الطاقة+ شركة الكهرباء الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 

 

 %50بنسبة ال تقل عن  المدفوعة من موازنة البلدية فاتورة الطاقةخفض  -
 اإلنارةشدة  تحسين وتقديم خدمة مثلى   للمواطنين من خالل -
 للمواطنين أفضل لتقديم خدماتاستغالل الوفر المتوقع  -
  CO2خفض نسبة انبعاثات -
 بناء قدرات كوادر البلدية على تشغيل وصيانة هذه الوحدات -
 رفع قدرة البلدية على مواجهات متطلبات النمو الحضري -

 2024-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  5-1

 

وضع خطة تطوير وتدريب مالي تعمل على رفع كفاءة األداء المالي ورفع كفاءة الموظفين في 

 التخطيط المالي

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الخامس

 رفع كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية وإيجاد موارد مالية متعددة تضمن االستدامة المالية

بناء القدرات الفنية للعاملين في اإلدارة المالية في تطبيق األسس العلمية المحاسبية والمالية والتحضير  مبررات طرح المشروع 

 اس االستحقاق لمرحلة التحول ألس

 وصف المشروع

 

 

 

 

 

 خطة تدريبية متكاملة للمحاور:

 االتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات  -1

 التخطيط المالي  -2

 إدارة الذمم المدينة والدائنة  -3

 أساسيات المحاسبة  -4

 اإلدارة النقدية  -5

 التحليل المالي  -6

 أهداف المشروع

 

 

 ائر المشابهة رفع كفاءة العاملين في الدائرة المالية والدو -
 االطالع على العلوم المحاسبية الحديثة  -
 رفع كفاءة العمل المالي البلدي -
 زيادة التحصيالت  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 إعداد دراسة جدوى للمشروع. -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 بتشكيل الفريق وبدء العمل تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع -

 مخاطر المشروع المحتملة

 

 عدم توفر التمويل  -
 عدم وجود كوادر مؤهلة  -
 عدم الحصول على موافقات  -

 3000 التكلفة المقدرة

 موازنة البلدية  مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + دوائر البلدية المختلفة   الشركاء

 ألداء المالي للبلدية تحسين ا آثار المشروع المتوقعة

 اإلطار الزمني

 

2020-2023   

 الدائرة المالية إعداد:
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 رفع كفاءة التحصيل المالي اسم المشروع  5-2

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الخامس

 موارد مالية متعددة تضمن االستدامة المالية وإيجادرفع كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية 

 ح المشروع مبررات طر

 

زيادة نسبة التحصيل من الذمم المدينة المترتبة للبلدية على المكلفين ضمن إدارة الذمم وحصر أعمار الذمم لزيادة 

 نسبة التحصيل واعتماد البلدية على مواردها الذاتية 

الذمم والمتابعة مع المكلفين  ووضع نظام لمتابعة أعمار والبقايا( )التحقيقاتمراجعة وحصر كافة الذمم المدينة  وصف المشروع

 بهدف زيادة نسبة التحصيل المالي 

 أهداف المشروع

 

 زيادة التحصيل المالي  -
 وضع برنامج متكامل لمتابعة الذمم المدينة  -
 تدريب الموظفين المسئولين عن التحصيل  -
 استخدام التكنولوجيا في التحصيل المالي  -

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 للمشروع.دوى إعداد دراسة ج -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 توفير التمويل  -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -

 عدم توفر التمويل  - مخاطر المشروع المحتملة
 عدم وجود كوادر مؤهلة لغايات تحقيق النتائج المرجوة  -
 في نفس المجال لدى األقسام المشاركة  عدم وجود خبرات سابقة -

 5000 التكلفة المقدرة

 موازنة بلدية اربد الكبرى  مصادر التمويل

 وزارة اإلدارة المحلية + دائرة تكنولوجيا المعلومات + الدوائر المالية األخرى الشركاء

 آثار المشروع المتوقعة

 

 زادة نسبة التحصيل المالي للذمم  -
 تدريب الموظفين  -
 استحداث نظام جديد لغايات التحصيل المالي  -
 استخدام التكنولوجيا  -

 2023-2020 اإلطار الزمني
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 اسم المشروع  5-3

 

 تطبيق المعاير المحاسبية الدولية في الرقابة المالية

الهدف االستراتيجي التنموي 

 الخامس

 

 مالية متعددة تضمن االستدامة الماليةموارد  وإيجادرفع كفاءة التخطيط المالي لدى البلدية 

 مبررات طرح المشروع 

 

االمتثال للممارسات المثلى في مجال العمل المالي العام حسب التشريعات الناظمة للمالية العامة لضمان 

 تطوير األداء المالي في البلدية 

 وصف المشروع

 

 

 (   ipsas)عام برامج تدريبه متخصص في مجال معايير المحاسبة في القطاع ال

  أهداف المشروع

 تطوير العمل المالي في البلدية  -
 زيادة كفاءة الموظفين  -
 رفع كفاءة العمل البلدي المالي  -
 ممارسة مثلى للعمل المالي العام  -

 

 نطاق عمل المشروع ومراحله

 

 للمشروع.إعداد دراسة جدوى  -
 تحديد مراحل العمل بمكونات المشروع المختلفة  -
 يل توفير التمو -
 تجهيز العطاءات المختلفة وطرحها وتنفيذ المشروع بتشكيل الفريق وبدء العمل -

 عدم توفر التمويل  - مخاطر المشروع المحتملة
 عدم توفر الكوادر البشرية المتخصصة  -

 التكلفة المقدرة

 

5000 

 مصادر التمويل

 

 موازنة بلدية اربد الكبرى 

 الشركاء

 

 وان المحاسبة + الرقابة الداخلية + المدقق الخارجي كافة اإلدارات في البلدية + دي

 آثار المشروع المتوقعة

 

 

 تطبيق مبدأ الشفافية  -
 اإلفصاح عن الوضع المالي في البلدية  -

 اإلطار الزمني

 

2020-2021 
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7201 لعمرية في بلدية اربد الكبرى هم توزيع السكان بحس  الفئات اأ ( يبين1حق جدول رقم  لم  

 

لمصدر: دائرة اإلحصاءات العامة ،أهم مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكنا  

 المجموع اناث ذكور  المنطقة البلدية اللواء

 قصبة اربد

 يلدية اربد الكبرى 
 25841 12725 13116 حواره
 44137 21588 22549 بيت راس
 20998 10333 10665 بشرى 
 17872 9008 8864 المغير
 8066 3866 4200 علعال
 12092 5855 6237 سال
 16767 8123 8644 حكما
رهفوع  2808 2568 5376 
جايز كفر  3067 2809 5876 
 4898 2365 2533 مرو
 1380 662 718 تقبل
 1577 770 807 اسعره
 2574 1126 1448 ام الجدايل
 3732 1851 1881 حور
 41385 18796 22589 الهاشمية
 107406 51328 56078 النصر
 73101 36386 36715 الروضة
 83300 38718 44582 النزهه
 89034 44375 44659 الرابيه
 84603 39637 44966 المناره
 64055 30243 33812 البارحه

 بني عبيد

 37889 18179 19710 الحصن
 31456 15336 16120 النعيمة
 49679 24721 24958 الصريا
 63244 30978 32266 ايدون 
 9538 4714 4824 كتم
 214 100 114 شطنا
 1585 797 788 عالية

 27035 13545 13490 مخيم الشهيد عزمي المفتي
 934710 451502 483208 المجموع

على مستوى اللواء  المئويةالنسبة          
 1911600 923.900.00 987.700.00 المحافظة

 %52.8     النسبة المئوية على مستوى المحافظة
 10309000 4851000 5458000 المملكة

 9.64% 47.1 52.9 النسبة المئوية على مستوى  المحافظة
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 2017( يبين اهم المؤشرات والخصائص السكانية بلدية اربد الكبرى 2  ملحق جدول رقم 

التقسيمات 
 اإلدارية

متوسط عدد 
سرةأفراد األ  

معدل اإلعالة  عدد األسر
 الديمغرافي

 الفئات العمرية
 15اقل من 
 سنة

15-64 سنة  أكثر من  
65 سنة   

بلدية اربد 
 الكبرى 

4.9  66.7% 33.6 62.7 3.7 

لواء قصبة 
 اربد

 163194 62.8% 35 61.4 3.6 

 3.5 60.1 36.4 %66.4 384010 5 محافظة اربد
         4.80 المملكة

1.968.989  
%61.4 34.3 61.9 3.7 

 2017مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكن  العامة، أهمالمصدر: دائرة اإلحصاءات 
 

 2017( يبين أهم معدالت النمو السكاني والكثافة السكانية ومعدالت العمر لسكان بلدية اربد الكبرى 3 جدول رقم 

عند الوفاة معدل العمر معدل النمو السكاني التقسيمات االدارية  الكثافة السكانية 

 12797.5 71.5 2.8 بلدية اربد الكبرى 
 1157.8 74.4 2.6 محافظة اربد
 113.2 73.5 2.6 المملكة

 2017مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكن  العامة، أهمالمصدر: دائرة اإلحصاءات 
األسر ومستوى الدخل  -  
 

 2017خل واإلنفاق لألسر واألفراد في بلدية اربد الكبرى ( يبين اهم متوسط الد4 جدول رقم 

 2013نفقات ودخل األسرة  العامة، مسحالمصدر: دائرة اإلحصاءات 
 

 

( دينارمتوسط اإلنفاق السنوي  التقسيمات اإلدارية  متوسط الدخل السنوي  دينار( 
 الفرد األسرة الفرد األسرة

     بلدية اربد
     لواء ...........
 1741.6 10670.2 2003 11834.1 محافظة اربد

 1857.2 9258.0  2136  10254.6 على مستوى المملكة
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 خصائص المساكن ومقتنياتها -
 2017يبين أهم خصائص المساكن  في بلدية اربد الكبرى  (5 جدول رقم 

 

 

 

 

 

  

 

 2017مؤشرات التعداد العام للسكان والمساكن  العامة، أهمدائرة اإلحصاءات المصدر: 

 واقع العمل والبطالة -
 2017يبين أهم مؤشرات سوق العمل لعام  (6 جدول رقم 

 2019-2017المصدر: برنامج تنمية محافظة اربد 

 
 الفقر والمعونة الوطنية -

 2010يبين أهم مؤشرات الفقر  (7 جدول رقم 

  

 

 2010المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، قسم إحصاءات الفقر

 

 

 

 

 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشر
 118.6 138.3 150 (2متوسط مساحة المسكن  م

 3.8 4.00 5 متوسط عدد الغرف
 68.3 73.0 %75 نسبة األسر التي تمتلك مساكنها
 23.7 15.1  نسبة األسر التي تستأجر المسكن

نسبة األسر التي تقطن في مسكن دون 
 مقابل

 11.9 7.4 

 36.6 26.6  نسبة المساكن المستقلة  دار(
 62.3 73.1  نسبة الشقق

 المملكة محافظة اربد  بلدية اربد الكبرى  المؤشر
 %18.3 17.9%  نسبة البطالة

 %14.7 %13.2  نسبة البطالة  ذكور(
 %31.2 %35.3  الة  إناث(نسبة البط

 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشر
 %14.4 %15  نسبة الفقر
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 ؤشرات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنيةبع  م ( يبين8 جدول رقم 

ةالمصدر: مديرية التنمية االجتماعي  

 

 

 

 

 

 

 

  المؤشر
 11892 عدد األسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في بلدية اربد الكبرى 

 25584 عدد األسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية في المحافظة
 367 عدد المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل في المملكة

 104 والتشغيل في المحافظة عدد المشاريع الممولة من صندوق التنمية
 74 برامج األسر المنتجة المقدمة من وزارة التنمية االجتماعية

 1082 عدد األسر التي تتقاضى بسب  اإلعاقات
 مديريات 9 عدد مديريات التنمية في المملكة

 27 عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة الملكية
 44 عدد الجمعيات المتخصصة

 13 كز ذوي االحتياجات الخاصةعدد مرا
 271 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة

  عدد مراكز شؤون المرأة
 200معونة نقدية  350جمعية الفاروق  عدد العائالت التي تتقاضى معونة من الجمعيات الخيرية

 أسرة أيتام
 600 عدد العائالت الفقيرة التي تتقاضى معونة من الوكالة

 فرد 3170أسرة_  1061 لمستفيدة من صندوق المعونة الوطنيةعدد العائالت ا
أسرة تتقاضى رواتب  800لجنة الزكاة  عدد العائالت المستفيدة من صندوق الزكاة

 يتيم93شهرية أو عينية وحوالي 
 711 التمور( األضاحين الشيكاتنعدد العائالت المستفيدة من المكارم الملكية  
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التعليم والمرافق التعليمية   -  
 2017أهم المؤشرات التعليمية في بلدية اربد الكبرى  ( يبين9 جدول رقم 

 2016/2017المصدر: وزارة التربية والتعليم، التقرير اإلحصائي للعام الدراسي 

 

 

 2017مؤسسات التعليم العالي  في بلدية اربد الكبرى  ( توزيع10 جدول رقم 

 المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اللواء/  
 المحافظة

عدد 
 المدارس

عدد 
مدارس 
 الذكور

عدد 
مدارس 
 االناث

المدارس 
 المختلطة

نسبة  عدد الطالب 
 المستأجر

مجموع  
 المعلمين

معدل طال   
معلم  لكل  

طال   
لكل 
 شعبة 

نسبة 
بة  التسرب

نس
ي 
ح ف
نجا
ال

ية 
انو
الث

امة
 الع

بلدية اربد 
 الكبرى 

203 85 38 80 105931 14% 5360 19.8 32 0.02  

محافظة 
 اربد 

1347 299 125 923 358596 38.7 22386 16.1 25.5 0.20 38.9 

   5,045   611   1,571   7227  المملكة 
1.992.481  

 36   
126.262  

 16   26   .25    37  

ةاللواء/ المحافظ  
 

 عدد كليات المجتمع عدد الجامعات

3 بلدية  اربد الكبرى  جامعات حكومية     

10 جامعة خاصة 2 لواء بني عبيد كليات حكومي + خاص   

 3 5 محافظة اربد 
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 اربد الكبرى  بلدية المهني في(: التخصصات التدريبية في معاهد التدري  11جدول رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مركز التدريب المهني حكما

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التخصص الرقم
 ميكانيك 1
 كهرباء سيارات 2
 حدادة ولحام 3
 ألمنيوم 4
 نجارة وديكور 5
 جبس بورد 6
 كهرباء تمديدات منزلية 7
 خراطة 8
 حلويات ومعجنات 9
 حالقة رجالي 10
  فندقة  11
 تكييف وتبريد 12
 صيانة أجهزة خلوية 13
 تجميل 14
 خياطة 15
 مدخل بيانات 16
وسكرتارياطباعة  17  
 تمديدات صحية 18
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 (: واقع المراكز الثقافية واألندية في بلدية اربد الكبرى 12جدول رقم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدمديرية شباب محافظة ار  المصدر:  

  

الخدمات والمرافق الصحية -  

 مؤشرات القطاع الصحي في بلدية اربد الكبرى  (13 جدول رقم 
 2017المصدر: وزارة الصحة، الكتاب اإلحصائي السنوي 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بلدية اربد الكبرى  المؤشر
 28 عدد األندية الرياضية
 1 عدد المجمعات الرياضية

 2 د مالع  كرة القدمعد
 3 عدد مراكز الشباب
 1 عدد مراكز الشابات

 29 عدد الهيئات الثقافية والفنية
 9 عدد الفرق الفنية والمسرحية
 20 عدد الملتقيات الثقافية
  عدد المهرجانات

 جمعية 48 عدد الجمعيات الثقافية
 محطات معرفة 8 عدد محطات المعرفة

 5 بد الكبرى مالع  خماسية لبلدية ار 
  مراكز ثقافية لبلدية اربد الكبرى 

مركز صحي  مستشفى المركز
 أولي

 عيادات أسنان مراكز أمومة وطفولة مركز صحي شامل

بد الكبرى بلدية ار   11 26 6 53 42 
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 مؤشرات القطاع الصحي في بلدية اربد الكبرى  (14جدول رقم  
 2017المصدر: وزارة الصحة، الكتاب االحصائي السنوي 

 

 

 ظة والمملكةمؤشرات القطاع الصحي في بلدية اربد الكبرى مقارنة على مستوى المحاف (15 جدول رقم 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017المصدر: وزارة الصحة، الكتاب اإلحصائي السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  عدد الممرضين عدد األسرة عدد الصيادلة عدد األطباء اسم المستشفى
 القابالت

مجموع العاملين 
 أسنان مقيم عام أخصائي في المستشفى 

  0 387  19 1 205 5 90 االميرة بسمة 

  89 73  9 0 36 1 15 االميرة بديعة
  0 193  5 0 41 0 30 االميرة رحمه

 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشر

 %87 82.8                             نسبة السكان المؤمنين صحيا  
 104 17 11 عدد المستشفيات
 12407 2276  عدد األسرة

 فرد 18/10.00 16.9/10.00  عدد السكان لكل سرير
 577 49 39 ن أولين فرعي (شامل الصحية عدد المراكز 

 مركز صحي /16519  16240 مركز صحي عدد السكان لكل
 12  1 عدد عيادة األمرا  السارية
 397 42 مختبر 2+24 عدد عيادات ط  األسنان

 298.2  434 عدد الصيدليات
 452 53 مركز 35 عدد مراكز األمومة والطفولة
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 لمشاركة االقتصادية:المرأة وا

 سنة بحس  النشاط االقتصادي في محافظة اربد والمملكة 15التوزيع النسبي لإلناث التي أعمارهن أكثر من  (16 جدول رقم  -
 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشر

 0.6 1.3  الزراعة وصيد األسماك
 0.1 0.1  التعدين واستغالل المحاجر

 6.3 8.9  يليةالصناعات التحو 
 0.1 0.1  إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 0.0 0.0  إمدادات المياه والمجاري وإدارة النفايات
 0.5 0.3  التشييد

 5.3 5.8  تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات
 1.7 0.4  النقل والتخزين

 0.7 0.7  أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية
 1.9 1.0  معلومات واالتصاالتال

 2.7 1.4  أنشطة المالية والتامين
 0.2 0.1  االنشطة العقارية

 3.9 1.4  االنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 1.2 1.1  أنشطة الخدمة اإلدارية والدعم

 11.8 8.9  اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي
 40.6 46.1  التعليم

 15.9 17.9  البشرية والخدمة االجتماعيةأنشطة الصحة 
 0.4 0.4  أنشطة الفنون والترويا والترفيه

 2.5 2.5  االنشطة الخدمية األخرى 
 2.3 0.6  أنشطة األسر المعيشية كصاح  عمل
 1.1 1.00  أنشطة المنظمات والهيئات الدولية

 %100 %100  المجموع
 2017المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة 

 معيات التعاونية والخيرية في بلدية اربد الكبرى الج -
 ( عدد الجمعيات الخيرية والتعاونية في بلدية اربد الكبرى 17 جدول رقم 
 بلدية اربد الكبرى  المؤشر

 286 عدد الجمعيات الخيرية
 181 عدد الجمعيات التعاونية

 467 المجموع
 المصدر: وزارة التنمية االجتماعي
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          الكبرى:           بلدية اربد           الطرق في     شبكة  -
 (: أطوال الطرق في بلدية اربد الكبرى 19جدول رقم  

 أطوال شوارع مناطق بلدية اربد الكبرى 
 بالكيلومتر الطولي اسم المنطقة بالكيلومتر الطولي اسم المنطقة
 38.59957 منطقة علعال 222.62248 منطقة أيدون 
 124.69031 منطقة بيت راس 116.44522 منطقة البارحة
 77.56075 منطقة بشرى  42.42794 منطقة الهاشمية
 27.34729 منطقة فوعرا 258.0599 منطقة الحصن
 58.47786 منطقة حكما 69.92311 منطقة المنارة
 38.85561 منطقة حور 58.63176 منطقة المغير
 105.04063 منطقة حواره 123.17346 منطقة النعيمة
 43.06721 منطقة كتم 83.52071 منطقة النصر
 40.59763 منطقة كفر جايز 66.55598 منطقة النزهة
 30.54234 منطقة مرو 112.5543 منطقة الرابية
 45.35076 منطقة سال 117.81225 منطقة الروضة
   162.12925 منطقة الصريا

 2063.98632 المجموع
 افية.الجغر  نظم المعلوماتقسم  التخطيط /دائرة  الكبرى /المصدر: بلدية اربد 

 

النقل والمواصالت -  
 يبين عدد ونوع ملكية وسائل النقل في   محافظة اربد  (20 جدول رقم 

 المجموع أخرى  شاحنات صهاريج شحن حافالت صالون  الملكية
 22348 41 191 2006 20741 1082 76322 خصوصي    

 19644 1055 6579 1188 1513 1175 2419 عمومي
 41692 1096 6770 3194 22254 2257 78741 المجموع

 2017المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي 
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الصرف الصحي    -  
 

 واقع قطاع المياه والصرف الصحي في بلدية اربد (:21جدول رقم  
 البيان

 227090 عدد مشتركي المياه
 110725 عدد مشتركي الصرف الصحي
 1.867.000 عدد سكان محافظة اربد
 33.054.668 3كمية المياه المباعة م
جميع االبار مستغلة وال يوجد ابار غير مستغلة على مستوى  ا بار غير المستغلة

 المحافظة
 ال يوجد ابار خاصة على مستوى محافظة اربد ا بار الخاصة
 جميع االبار تابعة لشركة مياه اليرموك على مستوى المحافظة ا بار العامة

 نبع راحوب عدد الينابيع
 ابار محافظة اربد+ مياه مستوردة من محافظة المفرق  مصادر المياه

 )سد وادي العرب _ سد زقالب _سد الوحدة( 3 عدد السدود عدد السدود

 بئر في محافظة اربد 96 عدد ا بار االرتوازية
 46.389.473 السنة/3كمية المياه المنتجة م
 233045 3للري م كمية المياه المستخدمة

 53.766.116 السنة  لالستخدام المنزلي(/3كمية المياه المزودة م

 بني عبيد الرمثا، القصبة،اربد  المناطق المخدومة بالصرف الصحي
 االغوار الكورة، كنانة،بني  المناطق الغير المخدومة بالصرف الصحي

 50 حصة الفرد اليومية بالتر(
 37.1 %( المائي الفاقد 

 5192 اطوال شبكات المياه  كم(
 1304 اطوال شبكات الصرف الصحي  كم(
 ملم420 المعدل السنوي لهطول االمطار
 42 عدد محطات الضخ
 االكيدر( ،وادي حسان، دوقرا، الشاللة، الرمثا، محطات )فوعرا5  عدد محطات التنقية

 2018إدارة مياه محافظة اربد لعام 
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 ع قطاع المياه والصرف الصحي في بلدية اربد(: واق22جدول رقم  

 قطاع المياه والصرف الصحي

 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشرات

محطة  42ابار +96  عدد ا بار االرتوازية ومحطات الضخ
 ضخ

 

    الرئيسيةعدد خزانات المياه 

  3  عدد السدود

  ملم 420  المعدل السنوي لسقوط االمطار

  نبع واحد / راحوب  عدد الينابيع

 154 5.6  معدل االستهالك الفعلي للفرد في اليوم

 91 50  معدل استهالك الفرد في اليوم قبل احتساب الفاقد

 63 37.1  الفاقد في حصة الفرد اليومية

 ³مليون م 156   العجز المائي السنوي 

 %93 %63  ربنسبة المساكن التي تعتمد الشبكة العامة لمياه الش

 %63 %52  بالصرف الصحي نسبة المشتركين

5  محطات التنقية محطات     

 المصدر: وزارة التخطيط. والتعاون الدولي
 
 
الطاقة والكهرباء  -  

 (: واقع قطاع الكهرباء في بلدية اربد الكبرى 23جدول رقم  

 المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 

 

 

 قطاع الكهرباء

 المملكة محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشرات

 99.9 99.1 203.188 نسبة المتصلين على شبكة الكهرباء
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                                      االتصاالت والبريد وتكنولوجيا المعلومات  -
 المؤشرات الخاصة بقطاع االتصاالت والبريد في بلدية اربد الكبرى  (24 جدول رقم  -
 كةالممل محافظة اربد بلدية اربد الكبرى  المؤشرات

 25.8 33.5  نسبة األسر التي تملك كمبيوتر محمول
 63.2 95.0                                   نسبة األسر التي تملك هاتفا  نقاال  
 9.8                                   نسبة األسر التي تملك هاتفا  ارضيا
 20.4   نسبة األسر التي تملك انترنت

 352 80 36 المكات  البريدية
 184 26 8 عدد محطات المعرفة

 2017لعامة، مسح السكان والمساكن المصدر: دائرة اإلحصاءات ا
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 رابعا: البعد البيئي والنفايات والتلوث -
                         المناطق الخضراء والغابات   - -

   جدول بأسماء الحدائق ضمن بلدية اربد الكبرى  ( . -

2المساحة/ م  اسم الحديقة اسم المنطقة 
 حدائق الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين ايدون  177187
12921  حديقة الزهراء الروضة 
 حديقة تونس الروضة 12618
 حديقة االستقالل الرابية 9304
 حديقة االشرفية البارحة 14097
 حديقة الورود النزهة 5078
 حديقة طارق بن زياد الروضة 16467
9452  حديقة حنينا النصر 
 حديقة الكرمل المنارة 2244
 حديقة النعيمة النعيمة 17514
 حديقة كتم كتم 23780
 حديقة ايدون  ايدون  5213
 حديقة الشيخ هامل حوارة 9247
 حديقة الملكة زين البارحة 3791
 حديقة ابو جعفر المنصور الروضة 8419
 حديقة مؤسسة اعمار اربد الرابية 24075
 حديقة اليرموك النصر 40597
 حديقة االمير راشد النزهة 4085
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لقطاعات االقتصاديةخامسا: أداء ا  

القطاع الزراعي والثروة الحيوانية -  
 

 المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة في محافظة اربد   (25 جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2017المصدر: مديرية الزراعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المساحة/ العدد  مؤشرات اإلنتاج الزراعي
 27855 ريا دونم -المساحة المزروعة 

 112892 بعال
 140747 المجموع

 51441 الحبوب دونم -المساحة المزروعة 
 30753 الخضراوات

 ---- أشجار حمضيات
 ---- الموز

 2124 أشجار مختلفة
 ---- أشجار النخيل

  المجموع
 4070 عدد البيوت البالستيكية

 8 عدد المشاتل
 11 عدد معاصر الزيتون 

 23 عدد محالت بيع المواد الزراعية
 6019 مساحة األراضي الحرجية

 4732 مراعي
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 بلدية اربد الكبرى ( مساحة ومعدل اإلنتاج وإنتاج الخضروات في 26 جدول رقم 
 

 معدل إنتاج الدونم

 طن/دونم

اإلنتاج السنوي  المساحة المزروعة  بالدونم(
  بالطن(

 نوع المحصول

 بندورة 229 549 
 كوسا 5940 2970 
 باذنجان   
 خيار   
 بطاطا 50400 12600 
 الخ / قثاء 503 1558 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
 
 

 محافظة اربد( إنتاج األشجار المثمرة في 27جدول  
 

 نوع المحصول اإلنتاج بالطن المساحة بالدونم
 ليمون   

 زيتون  13497 56429
 الخ  

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
 
 

 محافظة اربد المحاصيل الحقلية في  ( إنتاج28جدول  
 

 المحصول اإلنتاج بالطن المساحة المزروعة بالدونم
 قمح 2659 16401
 شعير 4651 29620
 الخ 153 1540

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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الحيوانية:الثروة  -  

 المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة في محافظة اربد  (29 جدول رقم 
 العدد  نتاج الحيوانيمؤشرات اإل 

 145 الالحم عدد مزارع الدجاج
 29 البياض
 174 المجموع

 --- عدد المفارخ
 --- الدواجن عدد المسالخ

 -- المواشي
  المجموع

 4084  عدد خاليا النحل
 1  عدد مشاريع تربية األسماك

 26  عدد محالت العالجات البيطرية
 1  عدد المحطات الزراعية

 96044 أغنام داد المواشي  رأس(أع
 11178 ماعز
 3232 أبقار
  خيل
  المجموع

 2017المصدر: مديرية الزراعة، 
 
 القطاع السياحي -2

 ( يبين عدد السياح لمحافظة اربد30 جدول رقم 
 

   ام قيس(  العدد الجنسية

 33586 سياح أجان 

  سياح عرب

 113070 سياحة داخلية

 146656 المجموع

 مديرية السياحة في محافظة اربد
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 قطاع التجارة والخدمات -4 
 -التالي: الجدول  للمحافظة فيوضحهايعتبر القطاع التجاري من القطاعات التي يرتكز عليها في بلدية اربد الكبرى حيي انها القل  التجاري الناب  

 رى ( يبين النشاطات التجارية في بلدية اربد الكب31 جدول رقم  
 العدد طبيعة النشاط
 86 مكتب هندسي
 129 مركز ثقافي
 379 عيادات طبية
 139 مكاتب محاماة
 87 تنجيد االثاث

 350 صالون سيدات
 290 خياط
  الخ

 2017المصدر: قاعدة بيانات بلدية اربد  
 
 

 الميكروي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التمويل 5-
 ج التمويلية في   بلدية اربد الكبرى ( المؤسسات والبرام32 جدول رقم 

 عدد الفروع في اربد الكبرى  اسم البنك عدد الفروع في اربد الكبرى  اسم البنك
 1 البنك العقاري المصري العربي 6 بنك األردن

 1 بنك لبنان المهجر 6 البنك األهلي األردني
 1 بنك سوستيه جنرال 3 البنك العربي
 1 بنك كابيتال 9 بنك اإلسكان

 2 بنك ألصفوه 4 بنك األردني الكويتي
 2 البنك التجاري  2 بنك االتحاد

 ABC 1 بنك 7 البنك اإلسالمي األردني
 1 الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة  3 بنك القاهرة عمان

 1 بيت المال فرع دوار القبة  1 بنك عودة
بنك االستثمار العربي األردني /  4 البنك العربي اإلسالمي

 جامعة اربد األهلية
1 

 2 األهلية لتمويل المشاريع الصغيرة 2 مصرف ألراجحي
 المصدر: البنك المركزي األردني
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 سادسا: البناء المؤسسي واإلداري والمالي والتقني للبلدية
معلومات الموارد البشرية -  

 ( أعداد الموظفين في بلدية اربد الكبرى 33جدول رقم  

  بلدية اربد المؤشر

2016أعداد الموظفين للعام   3556 

2017أعداد الموظفين للعام   3793 

2018أعداد الموظفين للعام   3686 

2019أعداد الموظفين للعام   3556 

 المصدر: سجالت الموظفين في بلدية اربد الكبرى 

 

 ( تقسيم الموظفين بحس  التصنيف34جدول رقم   

 النسبة العدد التصنيف البلدية
ربد الكبرى بلدية ا  %0.83  31 مصنف 

 %27 1006 عقد مفصل

 %47.96 1796 مقطوع

 %0.03 1 عقد شامل

 %5.71 214 مياومة

%16.6 623 نظافة  

 %100 3671 المجموع

 المصدر: سجالت الموظفين في بلدية اربد الكبرى 
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 ( تقسيم الموظفين بحس  المستوى التعليمي35جدول رقم  

 المصدر: سجالت الموظفين في بلدية اربد الكبرى  

 

 ( تقسيم الموظفين بحس  الجنسية36  جدول رقم

 
 الجنسية 

 اخرى  مصري  فلسطيني بنغالي الباكستاني األردن

  175 20   3549 العدد
  4.67 0.53   94.77 النسبة المئوية
       العدد

 المصدر: سجالت الموظفين في بلدية اربد الكبرى 

 

 

 ( تقسيم الموظفين بحس  سنوات الخبرة 37جدول رقم  

ت التعيينسنوا  العدد الخبرة في البلدية 
ــ 46 - 36 1979 - 1969  ــــــــ
1980 - 1989 26 - 35 20 
1990 - 1999 16 - 25 711 
2000 - 2009 6 - 15 1701 
2010 - 2018 0 - 5 1241 

  المجموع
 المصدر: سجالت الموظفين في بلدية اربد الكبرى 

 

المؤهل 

 العلمي

ما دون التوجيهي  ثانوين  توجيهي دبلوم عالي دبلوم بكالوريوس الماجستير الدكتوراه

 إعدادين ابتدائين أمي(

 2774 255 3 279 397 21 2 العدد

النسبة 

 المئوية

 0.05%  0.56%  10.60% 7.45%  0.08% 6.81% 74.07% 



 

185 

 

 

 

 

 

 والربط االلكتروني في بلدية اربد الكبرى ( مستوى التكنولوجيا 38جدول رقم  

 القيمة/ المعلومات المؤشر
 860 عدد أجهزة الكمبيوتر

 %35 نسبة أجهزة الكمبيوتر إلى عدد الموظفين
 20 عدد أجهزة الكمبيوتر المحمول

 %0.45 نسبة أجهزة الكمبيوتر إلى عدد الموظفين
نظام  + نظام المحكمة +نظام المكتبة + ام التدريبنظام الرواتب + نظ األنظمة المستخدمة في البلدية

نظام رخص  + نظام المالية + نظام األمالك المؤجرة + المستودع
 نظام مخالفات السير + نظام السوق المركزي  + األبنية

  مدى وجود الربط االلكتروني بين الدوائر
 نعم جميع الدوائر  توفر خدمة االنترنت
 www.Irbid.gov.jo وجود الموقع االلكتروني

 Greater irbid municipality وجود صفحة على مواقع التواصل االجتماعي
اربد الكبرى  سجالت بلديةالمصدر:   
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 ( وجود وفعالية اللجان في بلدية اربد الكبرى 39جدول رقم  

 مدى تواجدها في البلدية التفاصيل المؤشر
 مرة كل أسبوع   يوم اثنين(  عضو +عضو معين من الوزارة  31 عدد أعضاء المجلس البلدي
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  عضو 70 عدد أعضاء المجلس المحلي
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى   لجان المجلس البلدي

 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  االستمالك واألمالك: لجنة تعنى باألمالك التابعة للبلدية 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  التسمية والترقيم: لجنة تهتم بالتسمية والترقيم 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  اللوازم والمشتريات: لجنة تعنى بشؤون اللوازم والمستودعات 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  لموظفين: لجنة تهتم بشؤون الموظفين بشكل عامشؤون ا 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  المشتريات: لجنة تشرف على مشتريات البلدية 
عة لبلدية اربد الكبرى متواجدين في المناطق التاب الثقافية: لجنة تتابع النشطات الثقافية في البلدية   

 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  العطاءات: لجنة تتابع إجراءات طرح العطاءات الخاصة بالبلدية  
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  اللوائية: لجنة تتابع قرارات التنظيم خارج حدود تنظيم البلدية. 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  ة العامة: لجنة تهتم بشؤون الصحة والسالمة العامة.البيئة والسالم 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  تأدي  الموظفين المصنفين: لجنة تعاق  الموظفين المصنفين في حاالت التجاوز 
نة تعاق  الموظفين غير المصنفين تأدي  الموظفين غير المصنفين وبعقود: لج 

 وبعقود
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى 

 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  استالم اللوازم: لجنة تتسلم اللوازم الواردة إلى البلدية. 
   لجان الرئيس

 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  ديةلجنة التخطيط: لجنة تهتم بالتخطيط لمستقبل عمل البل 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  لجنة المتابعة: لجنة تتابع عمل لجنة التخطيط 
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى  لجنة التنسيق: لجنة تنسق بين مختلف اللجان وأقسام البلدية. 
متابعة قضايا المحاكم: لجنة تتابع القضايا المرفوعة على البلدية والقضايا لجنة  

 التي ترفعها البلدية على المخالفين لدى المحاكم.                                               
 متواجدين في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى 

 

 

 

 راتيجي والتنموي في البلدية( مستوى فعالية التخطيط االست40جدول رقم  

  

 

 المصدر: قسم التنمية / مديرية االستثمار في البلدية

  

 

 قائمة بالخطط التنموية واإلستراتيجية التي تم إعدادها للبلدية  

1    2010-2009مخطط شمولي استراتيجي لبلدية اربد الكبرى 
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 اربد الكبرى  في بلدية( استعماالت األراضي 41جدول رقم  

 النسبة المئوية 2م/المساحة الحكم
متعدد االستعماالت/محطة 

 محروقات
129460.93 0.137 

 89.110 84244908.38 سكني
 4.648 4394425.656 تجاري 

 0.405 383196.93 مقبرة

 3.097 2928350.88 مباني عامة

 0.045 43880.02 اماكن عبادة

 1.265 1196204.78 حديقة

 0.426 403018.87 صناعات حرفية

 0.310 293488.6852 صناعات خاصة

 0.073 68866.43 متعدد االستعمال

 0.071 67286.99964 تطوير حضري 

 0.184 174165.4026 مخيم اربد

 0.044 41448.52566 معسكر

 0.001 1191.634647 زراعي خارج التنظيم

 0.008 7913.769447 مواق  سيارات

 0.172 162352.0058 مؤسسة اسكان

  94540159.899 المجموع

 

 

 

المساحة غير  المساحة المنظمة إجمالي المساحة
 المنظمة

359.350 120.743 238.607 

 المصدر: سجالت الدوائر الهندسية  في  بلدية اربد الكبرى 
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 2018-2015ى من الضرائ  والرسوم ورخص المهن ( مصادر إيرادات بلدية اربد الكبر 42جدول رقم  

 المصدر: الدوائر المالية في بلدية اربد الكبرى 
 
 

 2017-2015( نسبة الروات  إلى إجمالي النفقات لألعوام 43جدول رقم  

 النسبة في العام  النفقات
2015 2016 2017 2018 

 20611624.828 20545111.055 19733327.478 17777898.223 الروات  واألجور والعالوات
46% 48% 48% 48% 
    

 %47.5 المعدل العام 
 المصدر: الدوائر المالية في بلدية اربد الكبرى 

 
 2017 - 2015( ميزانية البلدية للسنوات 44جدول رقم  

  

 

 

 

 

بلدية اربد الكبرى المصدر: الدوائر المالية في   

 النسبة في العام  اإليرادات البلدية
2015)%( 2016)%( 2017)%( 2018)%( 

 %37 %39 %36 % 37 الضرائب و الرسوم بدبلدية ار 
 %2 %2 %2 %2 رخص المهن

 %8 %9 %11 %11 الرسوم
 %14 %19 %11 %6 إيرادات منع المكاره وجمع النفايات

 %0.038 %4 %03. 03.% اإليجارات
 %0.014 %24 01.% 01.% ايرادات االستثمارات

 العجز/ الفائ  النفقات اإليرادات السنة 

2015 42283013.815 39438657.456 9000000 
2016 89.368390648  صفر 43951321.702 

 صفر 45192727.767 36861312.211 2017
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 لصالا بنك تنمية المدن والقرى  2017 - 2015( مديونية البلدية للسنوات 45جدول رقم  
( بالدينارالمديونية  السنة  

2015 10935895 

2016 9504589 

2017 8515700 

 المصدر: الدوائر المالية في بلدية اربد الكبرى 
 

االستثمارات إيرادات اإليجارات إيرادات منع المكاره وجمع النفايات السنة   

2015 2376650.360 1166284.454 583839 

2016 4286195.120 1260732.9 346017.263 

2017 4746220.180 1499797.50 915043 

2018 6077398630 1587992.156 575717.900 

 

 

 بلدية اربد الكبرى.في  المشاريع القائمة( قائمة 46جدول رقم  

 

 

 

 

 

 
 المصدر:  دائرة االستثمار

 

إجمالي قيمة 
 االستثمارات
  ألف دينار(

 قيمة االستثمار اسم المشروع
  دينار(

 1050000 االوتوبارك 1500000
 25000 ارض المدينة الصناعية / مخازن 

 250000 ارض استثمارية تجاري 
 100000 ارض استثمارية / الروضة
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 بلدية اربد الكبرى اإلنشاء وبداية التشغيل في  المشاريع تحت( قائمة 47جدول رقم  

إجمالي قيمة 
 االستثمارات

 قيمة االستثمار اسم المشروع
  دينار(

مليون  1 محطة فرز النفايات الصلبة    
النفايات الصلبة  محطة تدوير مليون  1   

مليون  1.3 محطة إنتاج السماد العضوي    
مليون  1.120 تأهيل المحطة التحويلية    

 المصدر : وحدة المشاريع والبرامج الدولية
 

 تحتاجها بلدية اربد الكبرى  المشاريع التي( قائمة 48جدول رقم  

 المصدر: وحدة المشاريع والبرامج الدولية في بلدية اربد الكبرى 

 قيمة االستثمار أسم المشروع  
 

 مرفق بمصفوفة المبادرات سط مدينة اربدمشروع تأهيل وتطوير و  1
 مرفق بمصفوفة المبادرات النقل البري  2
 مرفق بمصفوفة المبادرات سوق الخضار والفواكه المركزي  3
 مرفق بمصفوفة المبادرات مسلخ لحوم ومسلخ دواجن وسوق لحوم ودواجن 4
 بمصفوفة المبادرات مرفق محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية  5
 مرفق بمصفوفة المبادرات مجمع سفريات للمنطقة الشمالية  6
 مرفق بمصفوفة المبادرات مشاريع تقاطعات دوار الثقافة  7
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مصانع إلدارة النفايات الصلبة 8
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مدينة مالهي ترفيهية 9
 مرفق بمصفوفة المبادرات نجوم  5أو  4ق إنشاء فند 10
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مصنع الصناعات اإلنشائية  11
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مشغل خياطة وعدد العمال 12
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مباني استثمارية تجارية وسكنية 13
 مرفق بمصفوفة المبادرات ديةإنشاء محطة محروقات وخدمات آلليات البل 14
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مختبر فحص تربة ومواد إنشائية 15
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء سوق الحالل ومباني منشئات زراعية  16
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء قرية سياحية في شطنا 17
 صفوفة المبادراتمرفق بم إنشاء معارض ومشاغل متعددة االستخدام  18
 مرفق بمصفوفة المبادرات إنشاء مصنع منجور وصناعات معدنية  19
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 قائمة أسماء المستثمرين الحاليين والمحتملين مع بلدية اربد الكبرى  (49 جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية اربد الكبرى 

والمحتملينالحاليين  قائمة المستثمرين  

 االسم الرقم االسم الرقم

 محمد البطاينة 12 احمد سالم بني هاني 1

 عماد ابو جامع 13 شركة الشقدان 2

 عاطف ابو سردانة 14 علي العيادات 3

 محمد بني هاني 15 رأفت القرعان 4

 مازن الرماح 16 ماجد الزواهرة 5

 محمد الحمزات 17 عماد أبو جامع 6

ام الهنداوي هش 7  زياد الجمرة 18 

 ايمن الناصر 19 محمود المتع  8

 سائد الشطناوي  20 نائل ابو اليقين 9

 بالل الشطناوي  21 رجاء العالونة 10

 سليم القاسم 22 شركة حجازي  11
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 د هللا ـحمـم بــــــت
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