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حالة البالد 2021: اإلسكان والبنية التحتية

مقّدمة 

أ.  قطاع البنية التحتية
والفاعلة لتحقيق  املؤثرة  القطاعات األساسية  التحتية من  والبنية  يعّد قطاع اإلسكان 
التنمية احلضرية املستدامة، إذ تؤثر األوضاع االجتماعية واالقتصادية سلبًا أو إيجابًا 
زيادة  على  اإلجمالي  احمللي  الناجت  تطور  ويعمل  بها.  وتتأثر  احلضرية  التجمعات  على 
األساسية  والهياكل  التحتية  للبنية  مناسبة  استثمارات  تخصيص  يف  الدولة  مقدرة 
حيث  من  ملواطنيها  أفضل  حياة  نوعية  وضمان  املرافق،  وتوزيع  االجتماعية  واخلدمات 
وُيعّد  احليوية.  القطاعات  من  وغيرها  التحتية  والبنية  واإلسكان  والتعليم  الصحة 
االقتصادية  لألنشطة  التحول  عملية  من  أساسيًا  جزءًا  التحتية  البنية  يف  االستثمار 
ريادة األعمال يف ظل  العمل وجناح  التجارة وتسهيل االستثمارات وخلق فرص  لتحفيز 

املستجدات الرقمية.

مفاهيم  من  رافقها  وما  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  مستوى  حتسني  مسألة   كانت  لقد 
رفاه  حتقيق  إلى  تسعى  والتي   ،2025 األردن  وثيقة  أهداف  أحد  توزيعها،  يف  العدالة 
مجتمع  إلى  الوصول  أجل  من  وذلك  إليه،  املقدمة  األساسية  اخلدمات  وحتسني  املواطن 
بني  الهوة  فيه  وُتّسر  الشرائح،  جميع  أمام  الفرص  تكافؤ  إمكانية  فيه  ُتتاح  متوازن 
احملافظات)1( من خالل عوائد التنمية. كما جاءت البنية التحتية هدفًا رئيسًا يف األجندة 
الوطنية، إذ نص الهدف احلادي عشر على ضرورة أن يكون لألردن مرافق وبنى حتتية ذات 
التحتية  بنيته  على  األردن  يواجهها  التي  الضغوط  لضخامة  نظرًا  وذلك  عالية،  كفاءة 
إلى  إضافة  الالجئني،  من  الكبيرة  واألعداد  املنطقة  يف  للنزاعات  نتيجة  واخلدماتية، 
الندرة احلادة واملزمنة يف قطاعي املياه والطاقة ضمن التصنيفات احمللية والدولية، األمر 
الذي شّكل عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافًا ملواردها الطبيعية 
التي  االستراتيجيات  ملعظم  والتنفيذ  الرسم  يف  احلكومات  تطلعات  أحبط  ما  احملدودة، 

وضعت لتنمية املراكز احلضرية وتقدمي اخلدمات األساسية بعدالة)2(. 

إن ضعف املوارد املادية، وتباطؤ معدالت التنمية االقتصادية أو انخفاضها، وضعف توسيع 
االستهالكية،  السلع  من  املستوردات  على  احلكومي  اإلنفاق  وارتفاع  اإلنتاجية،  القاعدة 
كانت من أبرز سمات االقتصاد األردني خالل العقود املاضية، وقد سببت عجزًا مستمرًا 
للموازنة، وعجزًا يف امليزان التجاري ترّتب عليه جلوء الدولة إلى االعتماد على مصادر 
إلى عدم قدرة احلكومة على  أدى ذلك  والقروض، وقد  املساعدات  متويل خارجية مثل 

1  وثيقة األردن 2025.
2  األجندة الوطنية )2015-2005(. 
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اشتداد  وما يرافقه من  التحضر  للتصدي لتحديات  مالية مناسبة  اعتمادات  تخصيص 
بلغت  وقد  احلضرية.  واألراضي  التحتية  والبنى  العامة  واخلدمات  السكن  على  الطلب 
قيمة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية )قطاع النقل، االتصاالت، تصريف النفايات، 
تصريف مياه الصرف الصحي، تخفيف التلوث، تنمية اإلسكان، تنمية املجتمع، إمدادات 
مليون   38 مبقدار  مرتفعة  قيمة  وهي   ،2020 عام  دينار  مليون   494 واإلسكان(  املياه، 
دينار مقارنة بـ 456 مليون دينار عام  2015، إاّل أن هذه الزيادة يف اإلنفاق ال تتناسب مع 
االحتياجات الفعلية لقطاع البنية التحتية يف ظل تزايد عدد السكان، سواء كانت زيادة 
طبيعية أو زيادة غير طبيعية بفعل الهجرات املتتالية التي توّزعت توزيعًا غير منتظم 
مليون   10.8 حوالي  السكان  عدد  بلغ  وقد  واحلضرية.  الريفية  السكنية  التجمعات  يف 
نسمة عام 2020. وبلغت نسبة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية إلى الناجت احمللي 
مقارنة  مئوية  نقطة   0.07 بانخفاض   2020 عام   %1.59 اجلارية  باألسعار  اإلجمالي 
مع عام 2015. كما بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق احلكومي على خدمات البنية التحتية 

45.7 دينار سنويًا، وكان منخفضًا بنسبة 4.4% مقارنة مع عام 2015)3(. 

يؤدي  ما  العاملة،  األيدي  على  الطلب  بانخفاض  االقتصادية  األوضاع  ضعف  ويسهم 
السلبية على  التأثيرات  أوسع، زادت  الفقر  والفقر. وكلما كان هامش  البطالة  إلى تفشي 
التحتية  البنية  قطاع  وعلى  واإلنتاجية،  اإلنتاج  وعلى  احلضرية،  التجمعات  تنمية 
ارتفعت معدالت  القطاعات احليوية األخرى. فقد  والبيئة وغيرها من  العامة  والصحة 
البطالة عام 2020 وبلغت 23.2% مقارنة بـ 13% عام 2015)4(، ويعزى هذا االرتفاع يف 
النمو االقتصادي والتشغيل، واتاهات الطلب  معدالت البطالة إلى ضعف العالقة بني 
على األيدي العاملة، وتزايد العمالة الوافدة مع انخفاض الطلب على العمالة الوطنية، 
وسياسات التشغيل يف القطاع العام، وسوء وضع قطاع النقل العام، وعدم وجود مشاريع 
اقتصادية حتّد من هذه الظاهرة، إضافة إلى قلة التمويل والدعم احلكومي ملشاريع األسر 
املنتجة، وأخيرًا انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظاللها على أغلب اخلطط والبرامج، يف 
ظّل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية متزامنة كشفت مستوى جودة 
تخطيط املدن وإدارتها. ولقد كان لهذه االختالالت آثار أدت إلى زيادة تفشي الفقر بني 
منطقة  ضمن  هم  أردني  مليون   1.069 أن  أي   ،%15.7 الفقر  نسبة  بلغت  إذ  األردنيني، 
الفقر)5(. وانخفض نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية إلى 2871 

3   دائرة املوازنة العامة.
4  األردن باألرقام 2019/2020.

.www.dos.gov.jo /5  موقع دائرة اإلحصاءات العامة
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2015 الذي بلغ نصيب الفرد فيه  0.02% مقارنة مع عام  2020 مبعدل  دينارًا يف عام 
2874 دينارًا)6(. 

ويعد قطاع اإلنشاءات من أبرز القطاعات احملركة لالقتصاد الوطني. ويعدُّ إسهام قطاع 
احلضرية  للمجتمعات  الزاوية  حجر  متثل  التي  التحتية  البنية  تطوير  يف  اإلنشاءات 
العمل  فرص  توفير  يف  ُيسهم  اإلنشاءات  فقطاع  احلياة.  نوعية  حتسني  يف  رئيسًا  عاماًل 
املشتغلني  إجمالي  من   4.87 نسبته  مبا  القطاع  هذا  يف  ويعمل  البطالة،  نسب  من  واحلد 
األردنيني يف قطاعات االقتصاد الوطني كافة لعام 2020.كما يسهم بنسبة 2.6% إلى 
 0.4 مقداره  انخفاض  فارق  مسجاًل   ،2020 عام  الوطني   االقتصاد  قطاعات  إجمالي 
نقطة مئوية مقارنًة بعام 20158. كما بلغ حجم التسهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاع 
اإلنشاءات 4,891 مليون دينار لعام 2015، و7,248 مليون دينار لعام 2020، مبعدل منو 

بلغ 8% للمّدة 2020-2015)9(. 

احلياة  يبعث  الذي  الرئيس  الشريان  ومواصالت  طرق  من  للدولة  التحتية  البنى  ومتثل 
داخل املدن املختلفة، إذ تعدُّ نقطة الوصل بني مختلف مناطقها ومحافظاتها. كما يتم من 
خاللها تداول اخلدمات كافة من نقل للموارد والبضائع والسلع واألفراد من مكان إلى آخر،  
والتعليم  والترفيه  والتسّوق  العمل  من  حاجياتهم  وتلبية  الناس  مطالب  لتحقيق  وذلك 
اململكة  يف  الطرق  أطوال  مجموع  بلغ  وقد  الشخصية.  االحتياجات  من  وغيرها  والعالج 
والفرعية  الرئيسة  الطرق  2018، شاملًة  10% عن عام  2020 بزيادة  9,194 كم عام 
يف  والتوسع  املاضي،  العقد  خالل  السكان  عدد  يف  املفاجئة  للزيادة  ونتيجة  والقروية. 
ملكية  على  املواطنيني  واعتماد  والتنقل،  النقل  نظام  كفاية  وعدم  احلضرية،  املناطق 
تسبب  ما  الدورية،  والصيانة  العامة  السالمة  عناصر  توافر  وعدم  اخلاصة،  السيارات 
بازدحامات مرورية مزمنة، وتزايد نسب احلوادث يف الطرق، إذ بلغ عدد احلوادث 8,500 

حادث عام 2020)10(.

وال بد من اإلشارة إلى أن األسس التي تقوم عليها تنافسية الدول، هي البنية التحتية 
ملؤشرات  وفقًا  ملحوظًا  تراجعًا  األردن  تراجع  وقد  اإلنتاجية،  والبيئة  البشرية  واملوارد 

.www.cbj.com /6  النشرة اإلحصائية الشهرية، موقع البنك املركزي األردني
.www.dos.gov.jo 7  إحصاءات العمالة والبطالة، موقع دائرة اإلحصاءات العامة

احلضري/  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة   ،)2020-2015( األداء  وتقييم  اإلسكان  قطاع  إجنازات  تقرير    8
.www.hudc.gov.jo

9  املصدر السابق.
.www.dos.gov.jo /10  األردن باألرقام 2020، موقع دائرة اإلحصاءات العامة

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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األردن يف تقارير التنافسية العاملية 2012/2011 و2020/2019 للمنتدى االقتصادي 
رقم  )اجلدول  دولة)11(   141 أصل  من  املاضي  العقد  خالل  األردن  تنافسية  حول  العاملي 
ومؤشر   ،74 املرتبة  إلى   59 املرتبة  من  التحتية  البنية  مؤشر  من  كل  تراجع  فقد   .)1
111، ومؤشر تطور بيئة األعمال  املرتبة  إلى   97 املرتبة  الكلية من  البيئة االقتصادية 
من املرتبة 68 إلى املرتبة 88، ومؤشر كفاءة االستعداد التقني من املرتبة 59 إلى املرتبة 
82، األمر الذي يتطلب توفير العديد من التدخالت الالزمة لتمكني الدولة من االرتقاء 
مبستوياتها التنافسية، من خالل إجراءات أهمها دعم األنشطة االقتصادية واالستثمار 
وابتكار  الوطنية،  األولويات  ضمن  ووضعها  عليها  اإلنفاق  وزيادة  التحتية،  البنية  يف 
وتأهيل  وتطويرها،  عامة  طرق  شبكة  وإنشاء  املتغيرات،  تواكب  جديدة  بناء  أنظمة 
الطرق مبعايير متطورة وفقًا للمعايير العاملية وحتقيق التغطية اجلغرافية الشاملة على 
املستوى الوطني، وتعزيز متطلبات السالمة املرورية ومواكبة آخر املستجدات والتقنيات 
املستخدمة يف هذا املجال، وتوفير البنية التحتية لنظام نقل عام ذكي وشامل وميسور 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  وخفض  املروري  االزدحام  من  للحدِّ  كفاءة،  وأكثر  التكلفة 
وتوفير  واخلدمات،  السلع  إلى  املواطنني  وصول  إمكانية  وتعزيز  الهواء،  نوعية  وحتسني 
بيئة آمنة للمشاة والسائقني على حدٍّ سواء، والعمل على استحداث ضواحي سكنية بني 
احملافظات على أن تكون مخدومة سابقًا ومنسجمة مع قوانني التنظيم واألبنية، وحتقق 
نقلة نوعية مبحاور التكثيف العمراني اجلديدة، وأن تستهدف أصحاب الرحالت اليومية 
والقصبات،  املدن  مراكز  على  الضغط  عدم  يعزز  ما  الواحد،  اإلقليم  يف  احملافظات  بني 
جميع  من  اجلاد  التنسيق  وزيادة  العقبة(،  إربد،  الزرقاء،  )عّمان،  الكبيرة  واحملافظات 
اجلهات املعنية بالبنية التحتية لتحويل االستراتيجيات واخلطط إلى عمل مع مراعاة 
الصالت املشتركة بني أهداف التنمية املستدامة 2030، وإشراك جميع أصحاب املصلحة 
للمساعدة على بناء املرونة والتكيف والقدرة على الصمود واالستثمار بالبنية التحتية.

11  تقارير التنافسية العاملية 2012/2011 و2020/2019، املنتدى االقتصادي العاملي.
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اجلدول رقم )1(: مؤشرات األردن يف تقارير التنافسية العاملية 2012/2011، 
و2020/2019

تقرير التنافسية العاملية
املرتبة من 142 

دولة

)2012-2011(

املرتبة من 148 
دولة

)2014-2013(

املرتبة من 140 
دولة

)2016-2015(

املرتبة من 141 
دولة عام

 2020/2019
71686470مؤشر التنافسية العاملية

76املتطلبات األساسية

45383646املؤسسات

59547074البنية التحتية

97138130111البيئة االقتصادية الكلية

72655445الصحة والتعليم األساسي

70محفزات الفعالية

59565058التعليم العالي والتدريب

54393961كفاءة سوق السلع

1071019384كفاءة سوق العمل

65797133تطور السوق املالي

59707682االستعداد التقني

88877680حجم السوق

7051محفزات االبتكار وعوامل التطور

68474088تطور بيئة األعمال

ب. قطاع اإلسكان 
شهد قطاع اإلسكان األردني حتواًل كبيرًا انعكس على اجلوانب كافة يف القطاع، إذ تنامى 
اإلدراك بأن اإلسكان سوق ذو أهمية، وله دور واسع يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
مؤشرات  أحد  ه  بعدِّ لألفراد  املعيشة  مستوى  رفع  يف  أساسيًا  دورًا  عاتقه  على  يأخذ  فهو 
التنمية املستدامة. وتأكيدًا على التوجهات الوطنية يف هذا املجال، شارك األردن يف عدة 
فعاليات إقليمية ودولية، وأكد التزامه باملواثيق الصادرة عنها، مثل مؤمتر "املوئل الثالث" 
تتكامل  والتي  الثالثة،  احلضرية  األجندة  لتطبيق  التحول  نحو   2016 عام  كيتو)12(  يف 
الدول  تسعى  الذي  عشر  احلادي  الهدف  وخاصة  املستدامة،  للتنمية   2030 أجندة  مع 

12  إعالن كيتو.
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العربية  من خالله إلى جعل املدن آمنة ومرنة ومستدامة. وتبنى األردن االستراتيجية 
مبوريتانيا  العربية  القمة  يف  )ُأقرت   )13(2030 املستدامة  احلضرية  والتنمية  لإلسكان 
باريس  مبعاهدة  التزامه  وأعلن   ،2019 عام  أقرت  التي  التنفيذية  وخطتها   ،)2016
للتغير املناخي عام 2015)14(، و"منتدى املدن الرفيقة بالبيئة" عام 2008، والذي ُأطلق 

ِه مبادرة إقليمية يف دول حوض املتوسط.  من األردن، بعدِّ

لإلسكان  الوطنية  االستراتيجية  األردنية  احلكومة  تبّنت  فقد  الوطني،  الصعيد  وعلى 
السكنية  احلاجة  تلبية  يف  اخلاص  للقطاع  األكبر  الدور  ُتعطي  والتي   ،)15(1989 عام 
ملختلف شرائح املجتمع األردني. وقد وافق مجلس الوزراء عام 1996 على تنفيذ مشروع 
التوجيهية  اللجنة  بها  أوصت  التي  اإلجراءات  وإقرار  اإلسكان)16(  قطاع  هيكلة  إلعادة 
للمشروع، والتي كان من أبرزها تكليف املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري القيام 
بالدور املمّكن يف القطاع، واالنسحاب التدريجي من اإلنتاج وتقليص دور القطاع العام يف 

اإلنتاج اإلسكاني املباشر، لينحصر دوره يف التمكني وإدارة قطاع اإلسكان.

كما أدت عمليات النمو السريع والتحضر خالل العقود املاضية يف األردن إلى نتائج سلبية، 
مثل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، ومشكلة توفير املسكن املالئم لذوي الدخل املتدني، 
وتآكل خدمات البنية التحتية واخلدمات االجتماعية، إضافة إلى مشكالت أخرى بيئية 
واقتصادية واجتماعية، وظهور مناطق السكن العشوائي التي أدت إلى تدهور يف البيئة 
العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني على حساب زيادة معدالت تلوث الهواء، 
انبعاثات السيارات، وعدم توافر  الناجمة بالدرجة األولى عن  الدفيئة  الغازات  وخاصة 

احلّد األدنى من متطلبات السكن، مثل الساحات واحلدائق العامة ومواقف السيارات.

قد   2012 عام  والسورية   ،2003 عام  العراقية  األزمة  جراء  القصري  اللجوء  أن  كما 
أحدث تغيرات اجتماعية واقتصادية أّثرت على سوق اإلسكان وخدمات البنية التحتية، 
املقدرة  املساكن، وضعف  تكاليف  ارتفاع  القطاع يف مواجهة حتديات تنحصر يف  ما وضع 
شروط  وصعوبة  اإلسكاني،  والطلب  العرض  بني  الفجوة  وحدوث  للمواطنني،  املالية 
من  املعروض  ونقص  اإلسكاني،  التمويل  دعم  برامج  استدامة  وضعف  السكني،  اإلقراض 

قطع األراضي السكنية الصغيرة. 

13  االستراتيجية العربية لإلسكان 2030.
14  معاهدة باريس للتغير املناخي 2015.

15  االستراتيجية الوطنية لإلسكان 1989.
16  مشروع إعادة هيكلة قطاع اإلسكان 1996.
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 وقد أسهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وزيادة أسعار املواد اإلنشائية يف زيادة 
الشقق  إيجارات  قيمة  بالتالي  ارتفعت  كما  كبيرة،  زيادة  السكنية  الشقق  بيع  أسعار 
السكنية، وأدى هذا االرتفاع إلى عدم متكن العديد من املواطنني من فئة احلدود الدنيا 
املؤسسات  أن  إلى  إضافة  مناسبة،  بأسعار  مسكن  على  احلصول  يف  املتوسط  الدخل  من 
احلاجة  تلبي  ال  محدودة  حكومية  برامج  سوى  توفر  ال  باإلسكان  املعنية  احلكومية 
السكنية لذوي الدخول املتدنية. ومن جهة أخرى، يرتبط نشاط قطاع اإلسكان خصوصًا 
)والقطاع العقاري عمومًا( بنشاط القطاع املصريف، ويف حال دخول هذا القطاع يف حالة 
ركود ال يلبث أن يؤدي ذلك إلى انكماش يف النشاط املصريف، ويف إيرادات اخلزينة العامة 
للدولة األردنية، وتراجع أداء السوق املالي، وهذا يؤثر على مؤشرات األداء االقتصادي 

الكلي مثل التوظيف والبطالة والتضخم.

واستجابة لتلك التحديات، استجاب البنك الدولي لطلب احلكومة األردنية عام 2016، 
عام  منها  االنتهاء  مت  اإلسكان،  لقطاع  تقييمية  دراسة  إلعداد  الفني  الدعم  وقّدم 
بفعالية  لالستجابة  الواضحة  الرسائل  من  بالعديد  الدراسة  هذه  جاءت  وقد   .2018
الدراسة  وأشارت  كافة.  الدخل  لشرائح  السكنية  احلاجة  وتلبية  للقطاع،  احلالي  للوضع 
املّدة خالل  املرتفع  السكاني  للنمو  االستجابة  على  وقدرة  مرونة  أثبت  القطاع  أن   إلى 

2004-2015، إذ ُأنتج أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية خالل تلك املّدة، ليصل عددها 
إلى أكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية يف عام 2015، ما يتجاوز تقديرات املؤسسة العامة 
إلى  الدراسة  أشارت  كما  سكنية.  وحدة  ألف   800 مبقدار  احلضري  والتطوير  لإلسكان 
وجود فجوة بني معدالت العرض والطلب، فالعرض يلبي الثلث األعلى على سلم الدخول؛ 

حيث أن 30% وحْسب من األسر تستطيع شراء مسكن مساحته فوق 100م2.

 كما أشارت الدراسة يف ضوء دخول األسر والشروط السائدة لقروض متويل اإلسكان إلى 
أنه ال ميكن ألسر شراء وحدة سكنية بقيمة أكثر من 25 ألف دينار، حيث تتركز قدرتها 
األنظمة  أن  إلى  وأشارت  100م2،  من  أقل  مساحتها  سكنية  وحدات  متلك  على  املالية 
وتتمثل  اإلسكاني،  التمويل  نشاط  ممارسة  من  احلد  يف  دور  لها  بها  املعمول  والتعليمات 

بارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية.

 وأوصت الدراسة بوضع آليات وبرامج حلشد املوارد املالية بهدف توفير التمويل اإلسكاني. 
الصناديق  إقامة  وتشجيع  السكنية،  القروض  على  الفائدة  أسعار  بتخفيض  أوصت  كما 
العالقة،  ذات  واملؤسسات  العقارية  الشركات  وبني  بينها  شراكات  وبناء  االستثمارية، 
التمويل،  مجال  يف  وأدوات  حوافز  ووضع  األجل،  طويل  للتسديد  مرنة  آليات  وإيجاد 
من  املقدمة  العقارية  للمحفظة  األردني  املركزي  البنك  لدى  املخصصة  النسبة  وزيادة 
البنوك ضمن سقوف التسهيالت. كما بينت الدراسة أن الضرائب والرسوم املفروضة على 
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املسكن خالل كافة مراحل العملية اإلنتاجية لغاية أن يصبح جاهزًا للسكن تشكل %30 
من التكاليف اإلجمالية من تكلفة البناء.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى الدور غير الفاعل للمؤسسات احلكومية التي يتمحور عملها 
أمام منو  الفعالة، وهذا يشكل عقبة  بينما تفتقر للخطط  حول تنظيم قطاع اإلسكان 
العشوائي  السكن  من  والتخفيف  السكانية،  للكثافة  العادل  والتوزيع  اإلسكان،  قطاع 
خدمات  على  والضغط  اإلنفاق  ترشيد  يف  سلبًا  يؤثر  ما  اإلسكاني،  واالنتشار  والتوازن 

البنية التحتية)17(. 

كما بّينت الدراسة أن إجمالي العجز يف اإلسكان يف األردن وصل إلى أكثر من 15.9% على 
املستوى الوطني، إذ تتشارك 167,613 أسرة يف الوحدات السكنية، إضافة إلى 20,629 
أسرة تعيش يف مساكن غير قابلة للصيانة والتطوير )مبنية من لنب وطني أو طني وحجر(، 
إضافة إلى 11,003 من األسر تعيش يف وحدات سكنية غير تقليدية مثل )بيت شعر، أو 

بّراكية( و111,681 أسرة تعيش يف مساكن مكتظة )أكثر من 2.9 شخص لكل غرفة(. 

السنوية  احلاجة  أن  إلى  احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  تقديرات  وتشير 
للوحدات السكنية حوالي 67 ألف مسكن عام 2020، كما هو مبني يف اجلدول رقم )2(، 
اجلديدة،  األسر  تكوين  عن  الناتة  السكنية  احلاجة  من   %67.1 نسبته  ما  وتشكل 
املساكن  استبدال  عن  ناتة  و%3.4  واألفراد،  األسر  اكتظاظ  عن  ناتة  و%29.5 

الهامشية واملتحركة واملبنية من مواد غير دائمة.  

اجلدول رقم )2(: احلاجة السكنية خالل املّدة 2025-2016)18(

2016201720182019202020212022202320242025احملافظة

26495268812727527677280882834828771292022964330092العاصمة
3251329833463396344634783530358336373692البلقاء

902491559289942695669655979999461009610249الزرقاء

1251126912881307132613381358137913991421مأدبا

11703118731204712225124071252212708128991309313292إربد

3636368937433798385538903948400740684130املفرق

1567159016131637166216771702172717531780جرش

17  الدراسة التقييمية لقطاع اإلسكان 2018، البنك الدولي.
احلضري/  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة   /)2020-2015( األداء  وتقييم  اإلسكان  قطاع  إجنازات  تقرير    18

.www.hudc.gov.jo
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2016201720182019202020212022202320242025احملافظة

1164118111981216123412461264128313021322عجلون

2093212421552187221922402273230723422378الكرك
637646655665675681691702712723الطفيلة

953966981995101010191034105010661082معان

1244126212811299131913311351137113921413العقبة

63017639346487165828668066742568429694557050371573اململكة

كما تبلغ نسبة متوسط إنفاق األسرة السنوي على املسكن وملحقاته ما نسبته %30.9 
والكهرباء  واملياه  املسكن  على  اإلنفاق  )شاماًل   2017 عام  لألسرة  السنوي  الدخل  من 
والغاز، واألثاث والسجاد واملفارش، واألجهزة املنزلية، واألدوات املنزلية، ومواد التنظيف، 
املستأجرة  لألسرة  السنوي  الدخل  إلى  السنوي  اإليجار  نسبة  وبلغت  املنازل(.  وخدمات 
اإلنشاءات/  لقطاع  املمنوحة  االئتمانية  التسهيالت  بلغت  2017.كما  لعام   %20.4
األفراد وقطاع اإلسكان خالل عام 2020 ما قيمته 5,646 مليون دينار، وكانت مرتفعة 

بنسبة 63% مقارنة بعام 2015)19(.

 2020 عام  خالل  معامالت   126,307 بلغت  إذ  اململكة،  يف  العقار  بيع  حركة  وانخفضت 
نسبة  انخفضت  كما   .%14 الشقق  بيوعات  نسبة  وانخفضت   ،%9 مقداره  بانخفاض 
بيوعات األراضي 7% مقارنة مع املّدة نفسها من عام 2019. وانخفض إجمالي عدد رخص 
القائمة،  لألبنية  واإلضافات  اجلديدة،  )لألبنية  اململكة  يف  الصادرة  السكنية  األبنية 
واألبنية القائمة( 10% خالل عام 2020 مقارنة مع 19,960 رخصة خالل املّدة نفسها 
من عام 2019. وانخفضت مساحة األبنية املرخصة لألغراض السكنية خالل عام 2020 
نحو 4,960 ألف م2 بنسبة 9,7% مقارنة مع املّدة نفسها من عام 2019)20(، ويعزى هذا 
االنخفاض إلى انتشار وباء كورونا، واإلغالقات التي حّدت من ممارسة النشاط العقاري، 

إضافة إلى تعطل نسبة كبيرة من املواطنني عن العمل ضمن القطاع.

كما بلغت مساهمة القطاع اخلاص )مالك بناء، وشركات إسكان( يف اإلنتاج السكني لعام 
وّفرت  فقد  العام،  القطاع  خالل  من  اإلنتاج  بخصوص  أما    .%99.9 نسبته  ما   2020
احلكومة عدة برامج إسكان اشتملت على برامج موجهة لفئات الدخل املتدني، مثل املكارم 
الفقيرة  العفيفة، وإعادة تأهيل مساكن األسر  امللكية إلسكان األسر األشد فقرًا واألسر 

19  املصدر السابق.
.www.dos.gov.jo/ 20  إحصاءات رخص األبنية، موقع دائرة اإلحصاءات العامة
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يف املخيمات، واإلنتاج السكني من خالل الشراكة بني املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 
املؤسسة  املباشر من خالل  السكني  إلى اإلنتاج  املنّظم، إضافة  احلضري والقطاع اخلاص 
وال  جدًا  ضئيلة  ُتعّد  واملشاريع  البرامج  هذه  أن  إاّل  احلضري،  والتطوير  لإلسكان  العامة 
تلبي احلاجة السكنية لشرائح ذوي الدخل املتدني والفقراء، ما يستدعي وضع السياسات 
السياسات  يف  األولويات  ضمن  ووضعها  املتدني  الدخل  لذوي  السكن  لتوفير  والبرامج 

الوطنية واخلطط التنموية والبرامج.

ج. الفراغات العامة
من  والتخلص  والطاقة  واملياه  والنقل  اإلسكان  مثل  املادية  األساسية  البنى  توفير  إن 
النفايات والبنى االجتماعية للخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، قد تشكل منطًا 
للتجمعات احلضرية، وحتدث نوعية حياة داخلها يضمن النمو السكاني يف تلك املناطق، 
واملواصالت  اآلمنة  والشوارع  األرصفة  وتصميم  السكنية،  االستعماالت  تنمية  أن  إاّل 
العامة، واحملافظة على الفراغات املفتوحة واحلدائق العامة واملناطق اخلضراء واملتنّزهات 
واملالعب، تعمل على حتقيق االستدامة إلنتاج تمعات سكنية حضرية تخدم ساكنيها 
توفير  خالل  من  السلوكات  بعض  وتعالج  املجتمعات،  هذه  تشكيل  وتعيد  أطول،  ملّدة 
االحتياجات كافة للسكان، ما يقلل من النتائج السلبية للتجمعات احلضرية العشوائية. 
وقد أدى ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني وعدم توافر احلد األدنى من متطلبات السكن 
على  الضغط  إلى  املركبات  أعداد  يف  الكبيرة  والزيادة  العامة،  واحلدائق  الساحات  مثل 
ورفاهيتهم، وإحداث خلل  السكان  ما يؤثر على صحة  البيئية،  الناحية  املدن من  جودة 
السكنية  الكثافة  املناطق ذات  العمرانية، وخاصة يف  والفراغات  اإلنسان  العالقة بني  يف 

األكبر )إربد، الزرقاء، عّمان(.

وتتراوح املعدالت التخطيطية املخصصة للفراغات العامة يف كثير من دول العالم الصناعية 
بني 2,100م2-4,200م2 لكل ألف نسمة. وُيحّدد نصيب الفرد من احلدائق وفقًا ملساحة 
العامة  احلدائق  من  للفرد  وُيخصص  السكان،  وعدد  اخلضراء  األرض  ومساحة  املنطقة 
داخل املنطقة السكنية حوالي 0,6م2/ للفرد، أي أن مساحة احلديقة الالزمة للمجاورة 
السكنية، والتي تتكون من 5,000 نسمة تبلغ حوالي 3,000م2. وقد بذلـت أمانة عّمان 
جهـدًا كبيرًا فـي السـنوات األخيرة انطالقًا من استراتيجيتها للقطاع الصحي والزراعي 
والعمل  املدينة،  بيئة  وحماية  الزراعية،  الرقعة  زيادة  إلى  الهادفة   )-2020  2018(
على حتسني وضع التشجير والتخضير والتجميل يف الشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك 
بزراعة األشتال والزهور واألشجار، ومعاجلة حتديات القطاع ومتطلباته وفقًا لإلمكانات 
اخلضراء  والرقعة  العامة  والفضاءات  واملتنزهات  احلدائق  تطوير  يف  يسهم  مبا  املتاحة، 
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والتطوير  التأهيل  إعادة  من   2020 عام  عّمان  أمانة  انتهت  وقد  واستدامتها.  املدينة  يف 
إضافة  عّمان،  مدينة  داخل  شارعًا  و99  تقاطعًا  و25  متنزهات  وثالثة  حديقة   70 لــــ 
القطار يف مدينة  ووادي  املناطق اآلمنة لألطفال يف متنزهات عّمان وغمدان  إلى توفير 
عّمان، ومشروع إنشاء متنزهات وعددها اثنان يف منطقة شرق عّمان وشمالها ليصبح عدد 

احلدائق 143 حديقة.

ووفقًا لبيانات وزارة اإلدارة احمللية، ثّمة 124 حديقة موزعة على مختلف بلديات اململكة 
موجودة يف 51 بلدية من أصل 100 بلدية، أي أن ما يقارب 50%)21( من البلديات تخلو 
على  والعمل  مرن،  عمراني  تخطيط  لتبني  ملّحة  حاجة  يعكس  ما  العامة،  احلدائق  من 
حتسني إدارة األراضي، وزيادة مساحات األماكن العامة من خالل دراسة أراضي اخلزينة 
النهج  وتعزيز  السكنية،  املشاريع  خلدمة  العامة  واألماكن  احلدائق  وتطوير  املالئمة، 
السكنية،  التجمعات  ضمن  احتياجاتهم  لتلبية  وذلك  احمللية،  للمجتمعات  التشاركي 
يف  باملشاركة  واملرأة  والشباب  للمسنني  الفرص  وإتاحة  والتمّلك،  االنتماء  شعور  وتوليد 

مجتمعاتهم احمللية، لتوفير تمعات سكنية آمنة مريحة صديقة للبيئة.

أواًل: الجهات المعنية بقطاع اإلسكان والبنية التحتية 

أ. وزارة األشغال العامة واإلسكان 
اخلارجية  الطرق  إنشاء  تتولى  التي  الوزارة  هي  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة   •
وذلك  اململكة،  يف  والبلديات(  املدن  )خارج  وصيانتها  وفتحها  وتعبيدها  والنافذة 
 1986 لسنة   )24( رقم  الطرق  قانون  يف  واملوضحة  لها  املمنوحة  الصالحيات  ضمن 
احللول  بإيجاد  الوزارة  وتقوم  مبوجبه.  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  وتعديالته 
املرورية خلفض االزدحامات املرورية يف مراكز املدن من خالل إنشاء الطرق الدائرية 

يف مختلف محافظات اململكة، وهي كذلك اجلهة املسؤولة عن األبنية احلكومية.

الخطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان )2021-2017(
واملبادرات  والرؤى  الوطنية  األهداف  سياق  يف  وأهدافها  االستراتيجية  اخلطة  تأتي 
امللكية، ووثيقة األردن 2025، واألجندة الوطنية، ووثيقة "كلنا األردن"، وكتب التكليف 
امللكي للحكومات، وضمن رؤية شاملة للوصول إلى طرق آمنة واقتصادية وقطاع إنشاءات 

21  أسس تصميم احلدائق العامة. 
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متطور، وإلى الريادة والتميز يف البناء احلكومي وإدامته وإبراز هويته. كما تتضمن وثيقة 
وبرامج  استراتيجية،  وأهداف  وقيم،  رؤية،  من  توجهاتها  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة 
عمل ومشاريع، وتتولى جلنة التخطيط يف الوزارة مسؤولية إدامة هذه اخلطة ومتابعة 

تقييمها وتنفيذها)22(.

وقد متت املراجعة على خمسة مستويات:

1. مراجعة األهداف االستراتيجية للوزارة ومؤشرات قياس األداء: 

مؤشرات  بحسب   ،2020 لعام  االستراتيجية  أهدافها  متوسطة  بنسب  الوزارة  حّققت 
القياس والنتائج املعلنة يف اجلدول رقم )3(:

اجلدول رقم )3(: األهداف االستراتيجة ومؤشرات قياس األداء

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي
األداء

القيمة 
مالحظات حول حتقيق الفعلياملستهدفة

األهداف

تعزيز أداء املؤسسة.

1 - نسبة رضا 
املواطن عن 

البنية التحية 
للطرق.

%97%96

حققت الهدف بنسبة 
كبيرة بحسب النتائج 

املعلنة من الوزارة، علمًا بأن 
هذه النتيجة ال تعكس 

واقع البنية التحتية للطرق 
اخلارجية يف اململكة.

2 - نسبة رضا 
88.788.3شركاء الوزارة. 

حققت الهدف بنسبة 
كبيرة.

إدامة شبكة الطرق 
الرئيسة والفرعية 

والقروية ذات املردود 
االقتصادي والتنموي 

يف جميع أنحاء 
اململكة.

نسبة تقليل عدد 
احلوادث الناتة 

عن عيوب 
الطرق.

% 3.3% 3.1
أقل من املستهدف بنسبة 

0.2% بحسب النتائج.

.www.mpwh.gov.jo /22  اخلطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان
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مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي
األداء

القيمة 
مالحظات حول حتقيق الفعلياملستهدفة

األهداف

إنشاء شبكة طرق 
متكاملة وآمنة من 

شأنها اإلسهام يف 
حتقيق التطور.

1 - زيادة أطوال 
الطرق املنجزة 

باالعتماد على 
معايير فنية 

معتمدة.

10 كم20 كم

ُنّفذ 50% من الهدف، حيث 
بلغت زيادة أطوال الطرق 
10كم، وكان املخطط 20 

كم، وهذه الزيادة متواضعة 
جدًا مقارنة بالهدف العام 
للوزارة، ما يستدعي رصد 

التمويل الكايف لزيادة 
أطوال الطرق.

2 - زيادة إنشاء 
طرق التقاطعات 

يف جميع أنحاء 
اململكة لكل 

محافظة.

14 تقاطعًا
 13

تقاطعًا
حققت الهدف بنسبة 

كبيرة.

توفير مباٍن حكومية 
رائدة ذات هوية 

متميزة.

نسبة املباني 
احلكومية 

اململوكة إلى 
املباني الكلية 

املستخدمة.

%73%72
حققت الهدف بنسبة 

كبيرة لكن املؤشر ال يالئم 
الهدف.

2. مراجعة البرامج التي حتقق األهداف االستراتيجية:

مع وجود مؤشرات قياس للبرامج التي حتقق األهداف االستراتيجية، وحتديد اإلدارات 
واملديريات التي تسهم يف حتقيق هذه البرامج، إاّل أن معظم املستهدفات لم حُتّدد، على 
سبيل املثال ال احلصر، البرنامج األول "اإلدارة واخلدمات املساندة"، فقد ُوضع له خمسة 
املستهدف،  العدد  ُيحّدد  ولم  للموظفني،  التدريبية  الدورات  عدد  مثل  قياس،  مؤشرات 

وهذا يعدُّ خلاًل يف معرفة مقدار التقدم احملرز.



18

Economic & Social Council of Jordan

3. املراجعة على مستوى املشاريع التي انُتهي من إجنازها عام 2020:

اجلدول رقم )4(: مشاريع منجزة ضمن مدة املشروع العقدية)23(

مدة املشروع الفعليةمدة املشروع العقديةاسم املشروع

ضمن املّدة العقدية7/4/2019-6/9/2021تقاطع مرج احلمام.
تنفيذ عمل حماية للجسور اخلرسانية 

ضمن املّدة العقدية4/12/2018-2/12/2020على طريق البحر امليت/ غور حديثة.

معاجلة االنهيار احلاصل على طريق 
ضمن املّدة العقدية29/6/2020-28/8/2020عّمان/ البحر امليت )العدسية(.

مشروع صيانة املواقع املتضررة على طريق 
ضمن املّدة العقدية9/1/2019-25/2/2020البحر امليت/ غور حديثة.

اجلدول رقم )5(: مشاريع منجزة تاوزت املدة العقدية

مدة املشروع  الفعلية مدة املشروع العقديةاسم املشروع

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي. )املرحلة 
1,289 يومًا690 يومًاالثانية(.

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي. )املرحلة 
1,296 يومًا690 يومًاالثالثة(.

إعادة تأهيل طريق الزرقاء/ واألزرق/ 
1,645 يومًا1,100 يوموالعمري وتوسعتها )اجلزء 1(.

إعادة تأهيل طريق الزرقاء/ واألزرق/ 
1,639 يومًا1,100يوموالعمري وتوسعتها )اجلزء 2(.

3,671 يومًا1,275يومًاتنفيذ طريق إربد الدائري )اجلزء 1(.

2,294 يومًا1,275يومًاطريق إربد الدائري )اجلزء 2(.

1,799 يومًا900 يومطريق السلط الدائري )اجلزء 2(.

مشروع مبنى اإلسعاف والطوارئ. اجلديد 
727 يومًا630 يومًايف مستشفى البشير.

1,256 يومًا730 يومًامبنى املعهد القضائي.

.www.mpwh.gov.jo /23  بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان
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انتهت الوزارة من تنفيذ تسعة مشاريع، كما هو مبني يف اجلدول رقم )5( بعد انتهاء املدة 
املالية للمقاولني، ما  أو التأخر يف صرف الدفعات  العقدية ألسباب تتصل بإزالة العوائق 
يشير إلى ضعف الدراسات الفنية وغياب التخطيط االستراتيجي لتلك املشاريع، وهذا 
ويؤثر  واإلداري،  واملالي  االستراتيجي  بالتخطيط  يتصل  ما  يف  الوزارة  أداء  على  يؤثر 
كانت  سواء  املشاريع،  هذه  حتتاج  التي  األخرى  واملؤسسات  الدوائر  خطط  على  كذلك 
مشاريع طرق أو أبنية أو مدارس أو مستشفيات أو دوائر حكومية، األمر الذي يستوجب 
للتعامل  الالزمة  السيناريوهات  وإعداد  الوزارة،  لدى  املخاطر  إدارة  استراتيجية  تفعيل 
األنشطة  تتضمن  بفعالية،  إلدارتها  متكاملة  خطط  ووضع  وحتليلها،  املخاطر  هذه  مع 
ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد املالية والبشرية الالزمة لتنفيذها، لضمان 

استمرارية عملها وتنفيذ مشاريعها وفقًا للجدول الزمني. 

ويبني اجلدول رقم )6( أبرز مشاريع الوزارة التي ما زالت قيد التنفيذ بحسب املعلومات 
هذه  جميع  بأن  علمًا  املشاريع،  لتلك  اإلجناز  نسب  قياس  يتعذر  إذ  الوزارة،  من  املتاحة 

املشاريع مرتبطة بخطة مالية.

اجلدول رقم )6(: أبرز مشاريع وزارة األشغال العامة واإلسكان قيد التنفيذ)24(

اسم املشروع اسم املشروع

)املرحلة  الصحراوي  الطريق  تأهيل  إعادة 
األولى(، وقد بلغت نسبة اإلجناز فيها 99%.

اإلنشاء والتشييد والصيانة واإلدامة ملشروع جمرك 
تقريبية  مبساحة  املاضونة،  اجلديد-منطقة  عّمان 
1,350 دومنًا، ويتضمن أعمال إنشاء طرق مبساحة 
إجمالية 200,000 م2، وساحات مبقدار 420,000 

م2. 

 14 عددها  وجسور  رئيسة  طرق  أعمال 
وإعادة  كم،   206 تقريبية  أطوال  مبجموع 
 8 وتنفيذ  جسرًا،   12 لـــ  والتنفيذ  اإلنشاء 

ممّرات سفلية.

مدن  ألربع  الطرق  وشبكات  التحتية  البنية  أعمال 
 776 بـــ  صناعية على أرض مبساحة إجمالية تقدر 
دومنًا، وتشمل األعمال تنفيذ شبكة الطرق والبنية 
وصرف  وكهرباء  مياه  من  اخلدمات  وأعمال  التحتية 

صحي ومحطات تنقية.

مشاريع إنارة طرق عددها 11.  59 مدرسة و5 مستشفيات و29 مركزًا صحيًا.

24  املصدر السابق.
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4. مراجعة مدى مالءمة مؤشرات قياس األداء للهدف االستراتيجي:

•  إن مؤشر قياس األداء للهدف االستراتيجي الثاني: "إدامة شبكة الطرق الرئيسة 
والفرعية والقروية يف جميع أنحاء اململكة ذات املردود االقتصادي والتنموي"، هو 
"تقليل نسبة عدد احلوادث الناتة عن عيوب الطرق". ويف هذا الصدد ال بد من 
الهدف،  حتقيق  لقياس  الوحيدة  األداة  يعدُّ  ال  وحده  املؤشر  هذا  أن  إلى  اإلشارة 
اجلودة  لتحقيق  سعيًا  االستدامة  مبادئ  تعزز  أخرى  مؤشرات  وجود  من  بد  فال 
جلنة  لتمكني  املتجددة،  والطاقة  اخلضراء  األبنية  منظومة  ومواكبة  املطلوبة، 
التنبؤ  البرامج واملشاريع يف إطار  الوزارة من تقييم مدى جناح هذه  التخطيط يف 
باملتغيرات الداخلية واخلارجية التي تؤثر على أداء الوزارة، وقياس النتائج دوريًا 
ال  املثال  سبيل  على  الالزمة،  التحسينات  إلجراء  القياس  نتائج  من  واالستفادة 
احلصر إضافة مؤشر زيادة أطوال املمرات التنموية، ومؤشر عدد الطرق الزراعية 
بالطاقة  املضاءة  الطرق  أطوال  زيادة  ومؤشر  الزراعي،  اإلنتاج  مبواقع  املربوطة 

البديلة، ومؤشر أطوال الطرق املصانة مقارنة بأطوال الطرق املستهدفة للصيانة.

•  أما الهدف الرابع واخلاص بتوفير مباٍن حكومية رائدة ذات هوية متميزة، فجاء 
مؤشر األداء له: "نسبة املباني احلكومية اململوكة إلى املباني الكلية املستخدمة"، 
الهدف  الكايف بأهمية هذا  الهدف، فالوعي  وهو ليس مؤشرًا ذكيًا لقياس حتقيق 
يحتم على املعنيني وضع مؤشر يعزز مبدأ االستدامة لتلك املباني، والتحول نحو 
األبنية اخلضراء، وإضافة مؤشر عدد اإلجراءات املتخذة لتحويل املباني احلكومية 

إلى مباٍن مستدامة، ومؤشر عدد املباني احلكومية املستدامة والصديقة للبيئة. 

5. اجلانب اإلنفاقي لوزارة األشغال العامة واإلسكان:

ما  موزعة  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  على  املترتبة  النفقات   )7( رقم  اجلدول  ُيبني 
بني النفقات اجلارية والرأسمالية للفترة 2019 - 2023، ومصنفة كأرقام فعلية ومقّدرة 

وُمعاد تقديرها وتأشيرية على النحو التالي:
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 اجلدول رقم )7(: النفقات املترتبة على وزارة األشغال العامة واإلسكان 
)باملليون دينار()25(

البند
فعلي

2019

مقدر

2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر

2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

41.642.239.547.948.549.2نفقات جارية

نفقات 
139.9122.6122.6125.8102.699.7رأسمالية

181.5164.8162.1173.7151.1148.9املجموع

عام  من  وذلك  دينار،  مليون   2.1 مقداره  كميًا  انخفاضًا  اجلارية  النفقات  حققت   •
2019 وحتى عام 2020 املعاد تقديره مبعدل منو سنوي مركب سلبي %2.6.

نسبته  ما  دينار  مليون   122.6 والبالغة   2020 لعام  الرأسمالية  النفقات  شكلت   •
واجلسور  الطرق  إلنشاء  موجه  معظمها  ألن  وذلك  النفقات،  إجمالي  من   75.6

واملباني احلكومية، وعناصر السالمة املرورية، وتعبيد الطرق وصيانتها وغيرها.

ب. وزارة اإلدارة احمللية  
اسُتحدثث وزارة اإلدارة احمللية عام 2019 لتكون املرجعية واملظلة املوحدة لعمل اإلدارات 
الوزارة  وتتولى  محافظات.  مجالس  أو  بلدية  أو  محلية  مجالس  سواء  األردن،  يف  احمللية 
تقدمي  مجال  يف  البلدية  للمجالس  احمللية  اإلدارة  بشؤون  يتصل  ما  كل  على  اإلشراف 
نشاطات  وتنسيق  احمللية،  التنمية  مشاريع  وتنفيذ  كافة،  التنظيمية  واألمور  اخلدمات 
اإلقليمي،  التخطيط  نطاق  يف  احلضرية  الدراسات  وإعداد  وخططها،  املجالس  هذه 
وصواًل إلى الوضع التنظيمي والسكني واخلدمي والتنموي، وإعداد املخططات الهيكلية 
بني  ما  وصل  همزة  الوزارة  هذه  وتعدُّ  السكانية.  والتجمعات  والقرى  للمدن  التنظيمية 

مجلس الوزراء والوزارات واملؤسسات األخرى وبني املجالس احمللية.

25  موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية )2024-2021()26(

االستراتيجية اخلطة  جاءت  األداء:  ومؤشرات  االستراتيجية  األهداف   .1 
ُتوضع  ولم  للقياس،  قابلة  وغير  عامة  بأهداف  احمللية  اإلدارة  لوزارة   )2020-2015(
لها مستهدفات أو ُتربط بخطة مالية، كما أن اخلطط التنفيذية للدوائر غير مربوطة 
باخلطة االستراتيجية للوزارة، وال تتوافق معها ولم ُتربط بخطة زمنية، لذلك لم يكن 
باإلمكان تقييم مدى حتقيق األهداف االستراتيجية، إاّل أن وزارة اإلدارة احمللية أجنزت 

البرامج التالية عام 2020)27(:

تطوير أداة قياس قدرات 100 بلدية من خالل مديرياتها بالتعاون مع مشروع دعم   •
سنوات،  خمس  مدى  على  كندا  بلديات  احتاد  ينّفذه  والذي  األردن،  يف  البلديات 
للتقييم  البلديات  قدرات  قياس  أداة  لتطوير  الكندية  احلكومة  من  وبتمويل 
حتديد  يف  تساعدها  طريق  خارطة  بوصفها  البلديات  لتستخدمها  الذاتي، 
الالزمة لتقدمي اخلدمات  للقدرات األساسية  امتالكها  املطلوبة لضمان  اخلطوات 

والتطوير املؤسسي.

حتديث خارطة استعماالت األراضي 2007 من خالل مديرية التخطيط الشمولي   •
شمولية  مخططات  أربعة  على  األعلى  التنظيم  مجلس  من  واملصادقة  التنموي، 

لبلديات ناعور، والظليل، واحلالبات، واخلالدية عام 2020.

العمل مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية على تقدمي اخللطات اإلسفلتية،   •
والقاعات متعددة األغراض للبلديات، وكان آخر أعمال املشروع عام 2020. 

إعداد 67 خطة استراتيجية للبلديات من خالل مديرية التنمية احمللية والشركاء   •
من املنظمات الدولية، لدعم مشروع الالمركزية واحلكم احمللي.

العبادة  ودور  املباني  وواجهات  الشوارع  تعقيم  بعمليات  القيام  يف  البلديات  دعم   •
واملدارس ملواجهة جائحة كورونا من خالل توفير مواد وأجهزة تعقيم.

دعم البلديات يف مجال إعداد مخططات تسمية الشوارع وترقيم املباني يف مناطق   •
البلديات، وتنفيذ املخططات على أرض الواقع يف إطار "دعم الالمركزية واحلكم 

.LED احمللي"، ودعم البلديات بوحدات إنارة

26  اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية )2024-2021(.
27  بيانات وزارة اإلدارة احمللية.



23

حالة البالد 2021: اإلسكان والبنية التحتية

احمللية  اإلدارة  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  لتحديث  املاّسة  احلاجة  ظهرت  كما   
كبيرة  مسؤولية  الوزارة  عاتق  على  يقع  إذ  اجلديدة،  ومهامها  دورها  مع  لتتناسب 
متتد جغرافيًا لتغطي 12 محافظة موّزعة على ثالثة أقاليم، ولها ثماني بلديات 
التعامل  إيجادها  يخص  التزامات  عدة  يربط  الذي  األمر  العاصمة،  محافظة  يف 
السعي اجلاد خللق شراكات نوعية مع  املتاح من موارد مالية وبشرية، وكذلك  مع 
اخلطة  وجاءت  سواء.  حد  على  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف  كافه  الشركاء 
املتوازن،  األداء  بطاقات  ملنهجية  وفقًا   )2024-2021( للوزارة  االستراتيجية 
وجود  تبنّي  األهداف،  هذه  مراجعة  وبعد  استراتيجيًا.  هدفًا   14 على  واشتملت 

أهداف تصلح ألن تكون إجراء أو برنامجًا مثاًل:

الهدف التاسع: "تقليل تكاليف فواتير الطاقة على البلديات من خالل توفير   -
حلول بديلة"، إذ يعدُّ أحد اإلجراءات أو البرامج الالزمة لتحقيق الهدف الثالث 

وهو "الوصول إلى بلدية ذكية". 

الهدف اخلامس: "دعم املجالس البلدية ومجالس احملافظات بالبيئة التشريعية   -
لتمكينها من أداء املهام"، وهذا الهدف أيضًا هو أحد اإلجراءات الالزمة لتحقيق 
صالحياتها  وممارسة  مهامها  أداء  من  املجالس  "متكني  وهو  الرابع،  الهدف 
والتنسيق فيما بينها"، ما يتطلب من إدارة التخطيط االستراتيجي يف الوزارة 

إعادة النظر يف األهداف وترشيقها ما أمكن.

2. اجلانب اإلنفاقي لوزارة اإلدارة احمللية:

ُيبني اجلدول رقم )8( النفقات املترتبة على وزارة اإلدارة احمللية موزعة ما بني النفقات 
اجلارية والرأسمالية للفترة 2019 - 2023، مصنفة كأرقام فعلية ومقّدرة وُمعاد تقديرها 

وتأشيرية على النحو التالي:

اجلدول رقم )8(: النفقات املترتبة على وزارة اإلدارة احمللية )باملليون دينار(

البند
فعلي

2019

مقدر

2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر

2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

77.56.877.17.2نفقات جارية

98.8233193150.2142.4142.1نفقات رأسمالية

105.8240.5199.8157.2149.5149.3املجموع
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بقيت النفقات اجلارية ثابتة خالل األعوام )2019 ومقّدرة خالل 2021( مع تغيير   •
مبتوسط    )2023-2022( خالل  التأشيرية  وللقيم  الباقية،  السنوات  عن  طفيف 

مقداره 7 ماليني دينار.

ارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية ارتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2020 املعاد تقديرها   •
مقارنة بعام 2019 مبقدار 94.2 مليون دينار، ومبعدل منو سنوي قدره 39.6%. وقد 

جاء هذا االرتفاع موجهًا لدعم البلديات ومتكينها من أداء مهامها.

ج. أمانة عّمان الكبرى
أمانة عّمان الكبرى هي بلدية العاصمة األردنّية عّمان، وهي اجلهة املسؤولة عن تقدمي 
اخلدمات البلدية املنبثقة عن مهامها والتي تركز على البعد البيئي والصحي والتنظيمي 
األمانة  وُتعدُّ  املجتمع.  وتنمية  احلضاري  املوروث  على  واحملافظة  التحتية،  والبنى 
مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية ذات استقالل مالي وإداري، متارس الوظائف والسلطات 
والصالحيات واملهام واألعمال واألنشطة املنصوص عليها يف قانون أمانة عّمان رقم )18( 
لسنة 2021. ويبلغ عدد املناطق اإلدارية يف أمانة عّمان 22 منطقة موزعة جغرافيًا. أما 
من الناحية اإلدارية فثّمة مجلس أمانة عّمان الكبرى الذي يضم 42 عضوًا برئاسة أمني 
سكانها  عدد  ويبلغ  كم2،   799.93 حوالي  عّمان  العاصمة  مساحة  وتبلغ  الكبرى.  عّمان 

حوالي 4.3 مليون نسمة لعام 2021، وتعدُّ من أكثر املدن األردنية اكتظاظًا بالسكان. 

اخلطة االستراتيجية ألمانة عّمان الكبرى )2020-2018(

1 - مراجعة األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء:

لكل  شاماًل  استراتيجيًا  هدفًا  وعشرين  اثنني  إلى  االستراتيجية  األهداف  عدد  وصل 
بلغ  وقد  األداء.  قياس  ومؤشرات  تفصيلية  مشاريع  عنها  تفّرع  املؤسسي،  األداء  أبعاد 
االستراتيجية  األهداف  حتقيق  يف  تصب  والتي   ،2020 عام  التنفيذية  اخلطط  عدد 
24 خطة، وبلغت ما ُأجنز من اخلطة االستراتيجية عام 2020 ما نسبته 86.3%. وقد 
لتوجيه   )2020-2018( االستراتيجية  باخلطة  واملبادرات  املشاريع  من  عدد  توقفت 
البيئة اخلارجية  التغيرات يف  انسجامًا مع  الدولة  القطاعات احليوية يف  املوازنة لدعم 
 جراء انتشار وباء كورونا، لذلك أجرت أمانة عّمان مراجعة شاملة للخطة االستراتيجية
باخلطة  العمل  بتمديد  القرار  اّتخذت  املراجعة  نتائج  على  وبناًء   ،)2020-2018(
واستكمال  منها،  املرجّوة  النتائج  استكمال  لضمان   2021 لعام  احلالية  االستراتيجية 
تعزيز  يف  تسهم  جديدة  ومبادرات  مشاريع  وإضافة  املنجزة،  غير  واملبادرات  املشاريع 
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خطة  إلطالق  واالستعداد  اجلديدة،  التحديات  عن  الناتة  اآلثار  من  والتعايف  األداء 
استراتيجية خمسية قادمة. 

ويف هذه املراجعة سيجري التركيز على احملاور اخلاصة بقطاع البنية التحتية وحْسب، 
التخطيط  وأساس  والصحة،  البيئة  وأساس  واألشغال،  التحتية  البنية  أساس  بوصفه 
احلضري واالستثمار، وسيغطي التركيز األهداف االستراتيجية املنبثقة عن هذه احملاور 
البنية  حملور  االستراتيجية  األهداف  عدد  بلغ  وقد  ُنّفذت.  التي  واملبادرات  واملشاريع 

التحتية واألشغال أربعة أهداف استراتيجية، هي:

تأهيل ممتلكات أمانة عّمان الكبرى وأصولها، وتطويرها ورفع جاهزيتها.  •

تأسيس شبكة طرق ونقل فعالة وكفؤة وآمنة وفق أفضل املمارسات.  •

رفع مستوى السالمة املرورية.  •

تطوير كفاءة خدمات النقل العام ورفعها.  •

أهداف  أربعة  والصحة"  "البيئة  االستراتيجي  للمحور  األهداف  عدد  بلغ   •
استراتيجية، هي: 

ضمان بيئه سليمة وآمنة وصحية ومستدامة.  •

تطبيق متطلبات "عّمان مدينة صحية".  •

تطوير احلدائق واملتنزهات والفضاءات واستدامتها.  •

زيادة نسبة املساحات اخلضراء.   •

بلغ عدد األهداف للمحور االستراتيجي "التخطيط احلضري واالستثمار" هدفني،   •
هما:

الطابع  على  احملافظة  مع  املستدامة  التنمية  حتقق  ملدينة  والتنظيم  التخطيط   •
احلضاري للمدينة.

توجيه االستثمارات ذات القيمة املضافة ملدينة عّمان وجذبها.  •

عام  مشروعًا   21 تنفيذ  من  انُتهَي  مشروعًا،   33 حوالي  األهداف  هذه  عن  انبثق  وقد 
املنبثقة عن أهدافها االستراتيجية للمحاور اخلاصة  التنفيذية  2020، ضمن خططها 

بالبنية التحتية، وُأجنزت بنسبة 100%، كما هو مبني يف اجلدول رقم )9(. 
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اجلدول  رقم )9(: مشاريع منجزة يف أمانة عّمان الكبرى عام 2020

اسم املشروعالعدداسم املشروعالعدد

12رفع الوعي بآثار التدخني1
مشروع اإلنشاء والتطوير لثالثة مشاتل 
زراعية يف غابة احلسن، ومتنزه غمدان 

2
إعادة التأهيل والتطوير لـ 70 حديقة 

وثالثة متنزهات، و25 تقاطعًا، و99 
شارعًا

13
مشروع إعداد مخطط شمولي لتصريف 

مياه األمطار ملدينة عّمان 

3
رفع الوعي مبفهوم "مدينة صحية" يف 

2214 منطقة
مشروع إجراء دراسة إلنشاء سوق 

مركزي 

15حتديث أسطول األمانة4
مشروع إجراء دراسة إلنشاء بورصة 

الزهور  

مشروع الغاز احليوي رقم )LED16)3 استخدام وحدات الطاقة5

مشروع إنشاء محطة عني غزال 17إعداد املخطط الشمولي للنقل العام6

7
تفعيل هوية عّمان املؤسسية 

18واحلضرية والثقافية
مشروع إعداد برنامج السيطرة على 
abc توالد الكالب الّضالة وتنفيذه

8
حمالت التوعية والترويج والتسويق 

مشروع شارع الستني 19السياحي ملدينة عّمان

إنشاء مجمع وادي السير20إنشاء اخللية السادسة9

10
مشروع حدائق األحياء واملناطق 

مشروع إنشاء خلية رقم )5(21واملتنزهات الكبرى

11
مشروع إنشاء متنزهني يف منطقة 

شرق عّمان وشمال عّمان 

بسبب  الشعائر  محطة  تطوير  مشروع  استكمال  منها  مشاريع،  ثالثة  يف  العمل  وتوقف 
عدم انطباق شروط التأهل على الشركات املتقدمة للمرحلة األولى، إذ قامت أمانة عّمان 
شراء  ومشروع   ،2021 لعام  املبادرة  ومتديد  املانحة  الهيئات  مع  العطاء  شروط  بتعديل 
حافالت للنقل بسبب تبعات جائحة كورونا التي أثرت على سير املفاوضات وتأخرها مع 
جائحة  بسبب  املالية  السيولة  توفر  لعدم  ُألغي  الذي  املدينة  عنونة  ومشروع  املانحني، 

كورونا. 

 10 لها  املخطط  الزمنية  املدة  وتاوزت  التنفيذ،  قيد  زالت  ما  التي  املشاريع  عدد  وبلغ 
مشاريع، ألسباب أغلبها متصلة بجائحة كورونا، وتفاوتت نسب اإلجناز لتلك املشاريع من 
تنفيذ  الستكمال  التصحيحية  اإلجراءات  اّتخذت  عّمان  أمانة  أن  إاّل   ،%95 إلى   %30

تلك املشاريع، كما هو مبني يف اجلدول رقم )10(.
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 اجلدول رقم )10(: مشاريع قيد اإلجناز يف أمانة عّمان الكبرى
)لم تنفذ ضمن املّدة الزمنية املخطط لها(

املشروع
نسبة اإلجناز 

خالل عام 
2020

اإلجراءات أسباب االنحراف
التصحيحية

توفير مناطق آمنه للعب 
80%األطفال يف 3 متنزهات

تأخر استالم األلعاب 
التمديد لعام 2021بسبب جائحة كورونا

تصميم مشروع حدائق امللك 
عبد اهلل الثاني وإنشاؤه/ 
املقابلني/ احلزمة الرابعة 

واخلامسة

%30
استكمال إجناز  جائحة كورونا      

املشروع عام 2021

مبادرة استكمال  مشروع  ربط 
كاميرات املراقبة للمخالفات 

داخل عّمان 
33%

عدم تهيز البنية 
التحتية من البلديات

استكمال املبادرة على 
خطة 2021

93%استكمال إنشاء شارع الرسالة
التأخر يف إنشاء 

أعمال الصرف 
الصحي 

استكمال االشتغال 
يف أعمال خطوط 

الصرف الصحي عام 
2021

شراء حافالت للنقل/ ملكية 
0%أمانة عّمان

تبعات جائحة كورونا 
التي أثرت على سير 
املفاوضات وتأخرها 

مع املانحني 

متابعة املفاوضات 
مع املانحني للتمويل 
وتأجيل املبادرة لعام 

2021

تنفيذ البنية التحتية للباص 
70%السريع

التأخر يف إحالة 
العطاء ما يؤدي إلى 

تأخر املباشرة يف 
أعمال العطاء

استكمال املبادرة يف 
عام 2021

استكمال مشروع تطوير محطة 
0%الشعائر

عدم انطباق شروط 
التأهل على الشركات 

املتقدمة للمرحلة 
األولى

تعديل شروط العطاء 
مع الهيئات املانحة 

ومتديد املبادرة لعام 
2021

استكمال مشروع الفرز من 
GIZ 60%املصدر بالشراكة مع

احلظر الشامل 
خالل نهاية األسبوع 

والدوام اجلزئي 
للكوادر

نقل اخلطوات التي لم 
ُتنجز لعام 2021

25%مشروع شارع ريحانة بنت زيد 
وجود خدمات وخط 

تصريف صحي يف 
املوقع

العمل على نقل 
اخلدمات واستكمال 

املشروع عام 2021



28

Economic & Social Council of Jordan

املشروع
نسبة اإلجناز 

خالل عام 
2020

اإلجراءات أسباب االنحراف
التصحيحية

0%مشروع عنونة املدينة 
ُألغي املشروع لعدم 

توفر السيولة املالية 
بسبب جائحة كورونا

إعادة ترتيب 
األولويات

مشروع تطوير معمل تهيز 
95.5%طعوم القوارض 

عدم االنتهاء من 
طرح عطاء املشروع

تأجيل املشروع لعام 
2021

مشروع إنشاء مسلخ عّمان 
50%اجلديد

ورود مالحظات من 
رئاسة الوزراء على 

االتفاقية ما أدى إلى 
تأجيل املشروع

تأجيل املشروع لعام 
2022

2 - اجلانب اإلنفاقي ألمانة عّمان الكبرى 

صودَق على مشروع موازنة أمانة عّمان 2021 البالغة نحو 433 مليون دينار. وقد وافقت 
2022 و2023، ومن ضمنها  جلنة أمانة عّمان الكبرى على املوازنات التأشيرية لألعوام 

حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيالت الوظائف للعام املقبل 2022.

ووفقًا   ،2020 عام  موازنة  مشروع  ضمن  املقّدرة  التقدير  إعادة  نفقات  إجمالي  بلغ   •
بني  ما  موزعة  دينار  مليون   391.3 حوالي   ،)11( رقم  اجلدول  يف  الواردة  للبيانات 

نفقات جارية بواقع 215.3 مليون دينار ونفقات رأسمالية بواقع 176 مليون دينار.

التوجهات  مع  ينسجم  مبا  املالية،  واإلجراءات  السياسات  املوازنة  مشروع  ويعكس   •
احلكومية وضبط اإلنفاق دون املساس باخلدمات األساسية للمواطنني. كما ُأشير إلى 
أن أصول أمانة عّمان الكبرى تقدر بـ 2.4 مليار دينار، وأن ثّمة حوالي مليار دينار قابل 
لالستثمار، وسيكون العام املقبل 2022 فرصة االستثمار احلقيقي وعامه، بإطالق ما 

يزيد على 55 مشروعًا استثماريًا.
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اجلدول رقم )11(: موازنة أمانة عّمان الكبرى 2021 )باملليون دينار()28(

البند
فعلي

2018

فعلي

2019

موازنة 
عام

2020

إعادة 
تقدير 
2020

فعلي 
2020/9

مشروع 
موازنة 
2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

273.2247.3285231168.2270.7295.6309إيرادات ذاتية

5.711.717.815.32.514.614.60.12إيرادات منح

إيرادات عوائد 
254.51524.515.514.514.514.5محروقات

مشاريع 
3.32.73.31.9792.52.52.9استثمارية

استمالكات 
00500550مست

1.760544440أخرى

إجمالي 
308.9272.2326.1326.7269.2311.3336.2326.52اإليرادات

201211.4222215.3164222.4217.8220.1نفقات جارية

نفقات 
173.8209.6261.5176130210.1146135.2رسمالية

374.8421483.5391.3294432.5364355.3املجموع

د. املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 
رقم  القانون  مبوجب  أنشئت  التي  احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  ُتعد 
التطوير  ودائرة  اإلسكان  مؤسسة  من  لكٍل  وواقعيًا  قانونيًا  خلفًا   ،1992 لسنة   )28(
احلضري اللتني تأسستا يف عامي 1965 و1980 على التوالي، وتتمتع بالشخصية املميزة 
يف  اإلسكان  لقطاع  مة  املنظِّ الرسمية  اجلهة  تعدُّ  أنها  كما  واإلداري.  املالي  واالستقالل 

األردن.

28  موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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اخلطة االستراتيجية للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )2023-2021(

العامة لإلسكان والتطوير احلضري  من خالل مراجعة اخلطة االستراتيجية للمؤسسة 
قطاع  رعاية  يف  للمؤسسة  املوكل  الكبير  الدور  من  بالرغم  أنه  يتبنّي   ،)2023-2021(
إلى السكن املالئم،  الوصول  املتدني واملتوسط من  اإلسكان األردني، ومتكني ذوي الدخل 
اخلطة  أن  إاّل  وريادي"،  ذكي  إسكاني  "قطاع  للمؤسسة  اجلديدة  الرؤية  من  وبالرغم 
االستراتيجية متيزت باالنكماش واخللو من أي طموح، ولم تعكس األهداف االستراتيجية 
يف  أما  للمؤسسة.  الرئيسة  العمل  محاور  مع  تتوافق  وال  اجلديدة،  املؤسسة  رؤية  املعلنة 
مجال اإلنتاج، فقد اسُتهدف إنتاج 583 قسيمة سكنية، وهذا العدد ضئيل جدًا مقارنة مع 
احلاجة السكنية للفئات املستهدفة لدى املؤسسة، ما يستدعي حتديث االستراتيجية، 

وعكس تطلعات مستقبلية متسقة مع التحديات التي تواجه القطاع.

1 -  مراجعة األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء 

يشتمل اجلدول رقم )12(، وفق النتائج الواردة فيه، على مراجعة األهداف االستراتيجية 
والتطوير  لإلسكان  العامة  للموسسة  االستراتيجية  للخطة  األداء  قياس  ومؤشرات 

احلضري )2023-2021(.

اجلدول رقم )12(: األهداف ومؤشرات قياس األداء للخطة االستراتيجية
للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )2023-2021(

 الهدف 
قماالستراتيجي

لر
ا

نة مؤشر قياس األداء
س

س
سا

األ

مة
قي

ال

20
مالحظات20

 تعزيز فعالية
األداء 

املؤسسي 
وكفاءته 
وتطويره

1
نسبة رضا متلقي 

حققت الهدف %94%201893اخلدمة

2

نسبة املوظفني 
املشاركني يف 

الدورات التدريبية 
إلى إجمالي عدد 

املوظفني

حّققت 40% من الهدف 201849%20%

3
عدد البرامج 

2018386التدريبية

لم حتقق سوى 15% من 
الهدف، بسبب تعطيل 

الدوائر احلكومية 
نتيجة انتشار وباء 

كورونا

%95%201893نسبة رضا املوظفني4
حققت الهدف بأكثر من 

القيمة املستهدفة 
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 الهدف 
قماالستراتيجي

لر
ا

نة مؤشر قياس األداء
س

س
سا

األ

مة
قي

ال

20
مالحظات20

املساهمة 
يف متكني 

املواطنني من 
الوصول إلى 

السكن املالئم 
يف مناطق 

اململكة كافة

1

عدد قطع األراضي 
والوحدات 

السكنية املخدومة 
املتوقع بيعها

2018400132

حققت 33% وحْسب 
من الهدف، وال بد من 

قيام املؤسسة بدراسة 
أسباب عزوف املواطنني 

عن شراء األراضي 
السكنية املخدومة، 

وتقدمي احللول لتمكني 
املواطنني من الوصول 

إلى السكن املالئم

2

عدد قطع األراضي 
والوحدات املخطط 

تنفيذها سنويًا 
)بنية حتتية( 

20185380

لم تنّفذ املؤسسة أي 
مشروع حتى إعداد 

هذه املراجعة ألسباب 
تتصل باملالءة املالية 

للمؤسسة، ما يشير 
إلى ضعف التخطيط 

املؤسسي والدراسات 
الفنية

املساهمة يف 
تنظيم فعالية 
قطاع اإلسكان 

وتعزيزه، 
لرفد 

االقتصاد 
الوطني 

من خالل 
االستثمار 
اإلسكاني 

وتفعيل 
الشراكة 

مع القطاع 
اخلاص

1
عدد االتفاقيات 

املبرمة مع القطاع 
اخلاص

202031

حققت 33% من 
الهدف، وعلى املؤسسة 

اتخاذ إجراءات 
تصحيحية لألسس 
املّتبعة للشراكة مع 

القطاع اخلاص لتعزيز 
املستثمرين وتشجيعهم 

على الدخول يف شراكات 
ضمن بيئة تشريعية 
ناظمة تضمن أطراف 

الشراكة

2

نسبة مساهمة 
القطاع اخلاص 
املنظم يف تلبية 

احلاجة السكنية

201822%27%

مع حتقيق الهدف بأكثر 
من القيمة املستهدفة، 

إاّل أن القيمة املستهدفة 
تعدُّ دون الطموح بهدف 

إيجاد قطاع خاص 
منّظم، وعلى املؤسسة 

اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة من خالل إصدار 

قانون لتنظيم قطاع 
اإلسكان
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2 - مراجعة مؤشرات األداء 

اشتمل الهدف االستراتيجي الثاني، وهو "املساهمة يف متكني املواطنني من الوصول   •
إلى السكن املالئم يف مناطق اململكة كافة " على ثالثة مؤشرات، هي:

عدد قطع األراضي املخدومة والوحدات السكنية املتوقع بيعها.  •

عدد قطع األراضي املخطط تنفيذها سنويًا.  •

نفقات تطوير مناطق متدنية اخلدمات )تراكمي(.  •

وقد جاءت جميع املؤشرات يف مجال اإلنتاج السكني، ولم يتم وضع أي مؤشر لبيان إجناز 
اجلهة  كونها  املؤسسة  لعمل  رئيس  محور  وهو  اإلسكانية،  السياسات  مجال  يف  املؤسسة 
قطاع  لتقييم  دورية  دراسات  تصدر  التي  الرسمية  اجلهة  وهي  اإلسكان،  لقطاع  الراعية 
لذا  احلضرية.  والتنمية  لإلسكان  احلضرية  املؤشرات  بتحديث  كذلك  وتقوم  اإلسكان، 
وهو  الثالث،  بالهدف  املتصلة  والبرامج  اخلاصة  املؤشرات  مراجعة  املؤسسة  على  يتعني 
خالل  من  الوطني  االقتصاد  لرفد  وتعزيزه،  اإلسكان  قطاع  فعالية  تنظيم  يف  املساهمة 
االستثمار اإلسكاني وتفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص. كما يتعنّي على املؤسسة كذلك 
املساهمة يف رفد االقتصاد الوطني التخاذ إجراءات تتصل بخلق بيئة استثمارية جاذبة 
املؤسسة  الشراكات بني  من خالل إصدار قانون لتنظيم قطاع اإلسكان، وعقد مزيد من 
لتعزيز  اململكة  محافظات  جميع  يف  سكنية  مشاريع  وتنفيذ  اإلسكاني،  اخلاص  والقطاع 

دورها الذي أنشئت من أجله.

3 - اجلانب اإلنفاقي للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 

ُيبني اجلدول رقم )13( النفقات املترتبة على املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 
موزعة ما بني النفقات اجلارية والرأسمالية للفترة -2019 2023، مصنفة كأرقام فعلية 

ومقّدرة وُمعاد تقديرها وتأشيرية على النحو التالي:

اجلدول رقم )13(: موازنة املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )باملليون دينار()29(

البند
فعلي

2019

مقدر
2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر
2021

تأشيري
2022

تأشيري
2023

3.53.63.3444.1نفقات جارية

2.74.833.34.14.1نفقات رأسمالية

6.28.46.37.38.18.2املجموع

29 املصدر: موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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شهد األداء املالي للمؤسسة تذبذبًا واضحًا، إذ انخفضت النفقات الرأسمالية عن املقدر 
حوالي 16% بسبب تخفيض املوازنة احملدودة أصاًل والبالغة 8.4 مليون دينار.

4 - أبرز إجنازات املؤسسة عام 2020

سكنية  قطعة   1700 تسويق  إلى  يهدف  الذي  لإلسكان  الوطني  البرنامج  تنفيذ   .1
إجراءات  يف  املباشرة  وكذلك  واملتوسطة،  املتدنية  الدخول  ذوي  من  للمواطنني 

صياغة الشروط املرجعية لتنفيذ بناء 900 شقة يف مدينة املجد/ الزرقاء.

بيع 132 قطعة أرض وشقة سكنية.  .2

العام  القطاع  من  املعنيني  من  عدد  وعضوية  املؤسسة  برئاسة  عليا  جلنة  تشكيل   .3
وممثلني عن القطاع اخلاص، لوضع خطة للحد من أثر جائحة كورونا على قطاع 
اإلسكان، وقد خرجت مبجموعة من توصيات على املديني القصير والبعيد، ووافق 

عليها مجلس الوزراء، واملؤسسة بصدد تنفيذ تلك التوصيات.

الضرورية  التسهيالت  منحت  العسكري  االئتمان  صندوق  مع  اتفاقية  توقيع   .4
للحصول على قطع األراضي املنتجة من املؤسسة.

ضمن  الشواغر  وحصر  وأرشفتها،  للمؤسسة  وحصرها  العقارية  احملفظة  حتديث   .5
ث أواًل بأول. قاعدة بيانات حُتدَّ

أرشفة ملفات املستفيدين من املؤسسة.  .6

7.  تفعيل التسويق اإللكتروني من خالل إتاحة طلب االستفادة من مشاريع املؤسسة 
إلكترونيًا.

ثانيًا: مواطن الخلل في أداء الجهات المعنية بقطاع اإلسكان 
والبنية التحتية 

1. وزارة اإلدارة احمللية: 
قات، كان من أهمها ضعف  واجهت الالمركزية عند تطبيقها عددًا من التحديات واملعوِّ  -
تفويض الصالحيات ونقلها من احلكومة املركزية إلى املستوى احمللي، وتعدد املرجعيات 
احلكومية لإلدارات احمللية، وتداخل األدوار والصالحيات واملهام مع أمانة عّمان الكبرى 
املتصلة بالبلديات الثماني العائدة لوزارة اإلدارة احمللية ومعاجلة مخططاتها لتصبح 
صعيد  على  وكذلك  احمللية،  اإلدارة  وزاررة  قوانني  مع  تتناسب  تنظيمية  بأحكام 
التي تربط احملافظات  الطرق اخلارجية  العامة واإلسكان يف ما يخص  وزارة األشغال 

واألقاليم بني بعضها. 
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من  املالي  التحصيل  وضعف  جهة،  من  الوزارة  لصالح  املرصودة  العامة  املوازنة  ضعف   -
جانب البلديات ملخصصاتها وإيراداتها املالية من املجتمع احمللي من جهة أخرى.

ضعف التنسيق بني البلديات يف اإلقليم الواحد، وبالتالي تأثيره السلبي على املستوى   -
الوطني، األمر الذي ميكن تاوزه يف ظّل تفعيل قانون اإلدارة احمللية. 

الوزارة  على  األعباء  من  يزيد  ما  املتخصصة،  الفنية  للكوادر  البلديات  تفتقر معظم   -
وكادرها بصفتها اجلهة االستشارية. 

يزيد  األراضي،  استعماالت  إدارة  يخص  ما  يف  السليم  الشمولي  التخطيط  غياب   -
األعباء الوظيفية على مديرية التنظيم ومجلس التنظيم األعلى.

يف  املدرجة  املشاريع  تنفيذ  لضمان  احملافظات  ملجالس  الالزمة  اآلليات  توافر  عدم   -
موازناتها.

اإلدارة  املختلفة مبفاهيم  اإلدارية  ومهاراتها مبستوياتهم  الوزارة  نقص معرفة كوادر   -
احمللية.

محدودية قنوات التواصل وضعفها ما بني البلديات والوزارة.  -

2. وزارة األشغال العامة واإلسكان:
الوجوبي  التقاعد  بسبب  املواقع  بعض  يف  املؤهلة  واإلدارية  الفنية  الكوادر  يف  نقص   -

بحسب قرار مجلس الوزراء، ما انعكس سلبًا على األداء الوظيفي للوزارة.

وخاصة  اإلنشاءات،  لقطاع  والتنظيم  والتحديث  بالتطوير  املتصلة  املرجعيات  تعدد   -
التشريعات والعقود اإلنشائية وضرورة توحيدها بني القطاعني العام واخلاص.

عدم كفاية املخصصات املالية الالزمة التي ُترصد يف قانون املوازنة مع حجم اخلدمات   -
واملشاريع التي تنفذها الوزارة، وخاصة مشاريع صيانة الطرق واألبنية احلكومية. 

فيما  الوزارة  أداء  على  سلبًا  يؤثر  ما  املشاريع،  لبعض  العقدية  باملدة  االلتزام  عدم   -
الدوائر  يتصل بالتخطيط االستراتيجي واملالي واإلداري، ويؤثر كذلك على خطط 
أو  أبنية  أو  طرق  مشاريع  كانت  سواء  املشاريع،  هذه  حتتاج  التي  األخرى  واملؤسسات 

مدارس أو مستشفيات أو دوائر حكومية. 

للوزارة  التابعة  واملركبات  اآلليات  لتحديث  الالزمة  املالية  املخصصات  كفاية  عدم   -
وصيانتها.

عدم وجود خطة على املستوى الوطني للسالمة املرورية على الطرق.  -
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ارتباط مخصصات بعض املشاريع مع الوزارات والدوائر احلكومية األخرى.  -

النقص احلاد يف عمال ورش الصيانة.  -

عدم كفاية املخصصات املالية اخلاصة بالبرامج التدريبية للموظفني.  -

ارتفاع أسعار املواد األولية، وعدم استقرار األسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.  -

3. أمان عّمان الكبرى:
املعتمدة  العمل  وإجراءات  والسياسات  املؤسسي  العمل  منهجيات  تطبيق  محدودية   -
باألمانة وتداخل األدوار والصالحيات مع اجلهات اخلارجية يف تقدمي بعض اخلدمات.

الكوارث  الوطنية يف مجال احلّد من مخاطر  التنسيق بني اجلهات واملؤسسات  ضعف   -
واحلاالت الطارئة.

اإليرادات الذاتية ال تغطي احتياجات أمانة عّمان ومتطلباتها كافة.  -

عدم مواءمة الهيكل التنظيمي ملستجدات العمل ومتطلباته.  -

تزايد مشكالت النقل واملرور.  -

صعوبة الوصول املنظم واملستمر للمعلومات للجميع وعلى املستويات كافة.  -

-  ضعف بناء القدرات وتبادل اخلبرات واملعارف والتجارب يف مجال التخطيط احلضري.

عدم تفعيل املشاركة املجتمعية يف مجاالت التخطيط احلضري.  -

4. املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: 
عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة على املستوى الوطني )مرصد حضري إسكاني(، ما   -
يؤدي إلى ضعف يف معاجلة املستجدات يف القطاع، ووضع تصور إليجاد اآللية الالزمة 
عن  الناجمة  اآلثار  تقليل  يف  لإلسهام  واخلاص  العام  القطاعني  من  كل  دور  لتعزيز 

التهديدات التي تواجه قطاع اإلسكان.

دور  من  تعزز  مواد  وإضافة  تعديل،  إلى  )بحاجة  املؤسسة  قانون  بنود  بعض  ضعف   -
املؤسسة بوصفها جهة راعية لقطاع اإلسكان(.

عدم التزام الشركاء بتطبيق بعض أحكام قانون املؤسسة.  -

ضعف يف تعاون اجلهات اخلدمية يف إيصال اخلدمات للمشاريع السكنية.  -
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للفئات  السكنية  املشاريع  تنفيذ  لتمويل  مستمرة  وغير  كافية  غير  التمويل  مصادر   -
املستهدفة.

ضعف املالءمة بني العرض والطلب يف سوق اإلسكان.  -

ثالثًا: التوصيات الواردة في تقرير حالة البالد 2020
روجعت التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد 2020، وجرى بيان مدى التزام اجلهات 

املعنية بتنفيذ هذه التوصيات كما هو مبني يف اجلدول رقم )14(.

اجلدول رقم )14(: التوصيات التي أوصى بها تقرير حالة البالد 2020)30(

اإلجراءالتوصية

البنى  ملشاريع  استراتيجية  خطط  إعداد 
التحتية )قصيرة ومتوسطة املدى( بالتنسيق 
القطاعات  جميع  يف  واملؤسسات  الدوائر  بني 
بخطط  وربطها  اخلاص،  القطاع  ومبشاركة 
بتنفيذها  وااللتزام  ومالية،  تنفيذية 
كل  يف  اإلجناز  وتقييم  دوريًا،  ومراجعتها 

مرحلة.

مت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
املؤسسة،  يف  التحتية  البنى  ملشاريع  خطط  عمل 
وُربطت مبؤشرات احلاجة السكنية وكذلك باخلّطة 
وهذا  التنفيذية.  اخلطة  أداء  ومبؤشرات  املالية 
اإلجراء يستهدف مشاريع صغيرة وحْسب، ولم يتم 

أي إجراء على املستوى الوطني. 

املنشآت  جميع  صيانة  ألعمال  خطة  إعداد 
خطة  وخاصة  احلكومية،  للجهات  التابعة 
وحتديد  تقييمها  بعد  الطرق  لصيانة 

األولويات.

عطاء  بطرح  قامت  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
اململكة  يف  واجلسور  الطرق  حلالة  دراسات  إلجراء 
وضمن  األولوية  بحسب  الصيانة  أعمال  لتنفيذ 

خطة ممولة خالل ثالث سنوات.

التحتية  للبنية  شامل  تقييم  الكبرى:  عّمان  أمانة 
لألنفاق واجلسور داخل العاصمة عّمان. وقد ُوضعت 
خطط تنفيذية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة األمد 

من خالل جلنة مشكلة من معالي أمني عّمان.

التنسيق بني جميع اجلهات التي تقوم بتنفيذ 
املدن  داخل  وخاصة  التحتية،  البنية  أعمال 
والقرى، لتجنب تكرار األعمال وحفر الشوارع 

املنجزة حديثًا.

من  احمللية  اإلدارة  وزارة  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
خالل تشكيل جلان لوائية من األطراف كافة العاملة 
وتنب  وطرقه  العمل  سبل  بتعظيم  بالقطاع، 

التداخل يف األدوار والصالحيات قدر املستطاع.

30  تقرير حالة البالد 2020.
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مياه  لتصريف  شمولية  مخططات  إعداد 
احلضرية،  للتجمعات  وخاصة  األمطار 
وتنفيذها على مراحل وفقًا لألولويات، وكذلك 
لكل  الفيضانات  مخاطر  ملواجهة  خطة  إعداد 

تمع. 

التخطيط  مديرية  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
لتوضيح  خاصة  طبقة  بإفراد  التنموي  الشمولي 
ومناطق  الصندوقية  والعبارات  األمطار  مصارف 
مديرية  وتقوم  عازل.  نطاق  يف  وحتديدها  األودية 
باملواسم  البلديات  مع  بالتواصل  احمللية  املجالس 
لتفادي  والتعاميم  الطوارئ  غرف  خالل  من  املطرية 

اخلطر وأخذ التدابير الوقائية الالزمة.

املرور  أنظمة  وتطبيق  مرورية  حلول  إيجاد 
لتخفيض  السير  نظام  وتطبيق  الذكية، 
االقتصادية  واآلثار  املرورية  االزدحامات 

واالجتماعية والبيئية املصاحبة لها. 

أمانة عّمان الكبرى: 

احملكومة  للتقاطعات  مرورية  دراسات  إعداد   -  1
الالزمة  التعديالت  وإجراء  الضوئية،  باإلشارات 

لرفع مستوى اخلدمة عليها. 

2 - تطبيق ما ورد يف استراتيجية أمانة عّمان للسالمة 
املرور  دراسات  عمل  تطوير  خالل  من  الطرق،  على 
باستخدام  الذكية(  املرورية  )احللول  أكبر  بتطور 
برامج التحليل املروري وترسيم شبكة الطرق بعّمان.

مراقبة  كاميرات  تركيب  مت  ذكية:  مرور  أنظمة   -  3
50 ملراقبة التقاطعات املرورية  تلفزيونية وعددها 
لتخفيض االزدحامات املرورية عام  2020، وسيتم 
تلفزيونية  كاميرا   50 تركيب   2021 عام  خالل 

إضافية.

بإشارات  مروريًا  تقاطعًا   25 ربط  على  جار  العمل   -  4
ضوئية مع وحدة التحكم املروري خالل عام 2021.

جميع  يف  اخلضراء  األبنية  مفاهيم  تطبيق 
األعمال، وتطبيق مبادئ التنمية املستدامة.

البناء  مجلس  واإلسكان/  العامة  األشغال  وزارة 
الوطني دليل األبنية  البناء  الوطني: أصدر مجلس 
واملياه  بالطاقة  اخلاصة  املعايير  املتضمن  اخلضراء 

والبيئة.

الفنية  املسائل  الوزارة  تشارك  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
متخصصة  كودات  تبني  لغايات  الشركاء  مع 
ترخيص  يف  واعتمادها  األخضر  البناء  ملواصفات 
اخلضراء  األبنية  مفهوم  وُيطّبق  اجلديدة.  األبنية 
خضراء  أبنية  بوصفها  ف  لُتصنَّ كافة  املشاريع  على 
التصنيف  تفعيل  طلب  مت  إذ  عالية،  تكلفة  تتطلب 

لكن ال يوجد متويل لهذه الغاية.

املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: إصدار 
كتيب بالتعاون مع املجلس األردني لألبنية اخلضراء 
املتدني.  الدخل  لذوي  األخضر  البناء  ملعايير 
وتشكيل جلنة من اجلهات املعنية باألبنية اخلضراء 
اجلهود  لتوحيد  توصيات  إلصدار  املؤسسة  إدارة  يف 
والقوانني  التشريعات  مجال  يف  األردن  يف  العاملة 

والتعليمات الصادرة يف مجال األبنية اخلضراء.
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وزيادة  العامة  الفراغات  زيادة  على  التركيز 
سنوية  خطط  وإعداد  اخلضراء،  الرقعة 

للوصول إلى املعدالت الدولية املطلوبة.

طالت  التي  التعديالت  هدفت  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
املساحات  قيمة  إعالء  إلى  والتنظيم  األبنية  نظام 
التجمعات  ضمن  املفتوحة  واملناطق  اخلضراء 

السكنية السكانية.

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
االنتهاء من إعداد املخططات التنفيذية حلديقة يف 
مدينة املجد السكنية/ الزرقاء بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية. وقد مت طرح 
عطاء التنفيذ، وتراعي املؤسسة يف جميع مشاريعها 
لتوفير  األراضي  استعماالت  ضمن  املقبولة  النسب 

الفراغات احلضرية واملناطق اخلضراء.

التخطيط  أن  تبني  املراجعة  نتيجة 
وبنسب  الدوائر  جميع  يف  االستراتيجي 
اخلطط  وأن  مطبق.  غير  مختلفة 
قابلة  أو  واقعية  تكن  لم  االستراتيجية 
للتنفيذ أو أنه لم يتم االلتزام بها عند إعداد 
معظمها  إعداد  مت  إذ  التنفيذية،  اخلطط 
الثاني  اهلل  عبد  امللك  جلائزة  متطلبًا  بوصفه 
وحْسب،  والشفافية  احلكومي  األداء  لتميز 
جميع  قيام  ضرورة  على  التأكيد  يجب  لذلك 
له  التخطيط  ما يتم  باعتماد تنفيذ  الدوائر 

وااللتزام به.

وزارة اإلدارة احمللية: تقوم مديرية التدريب والتطوير 
أرباع،  أربعة  إلى  املؤسسي بتقسيم اخلطط السنوية 
ويتم مبوجبها حتديد سبل السير بالعمل على نطاق 

املديريات.

خطة  ُأعّدت  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
مبا  التنفيذية  باخلطط  وُربطت  استراتيجية 
مع  التنسيق  بعد  الوزارة،  متطلبات  مع  يتناسب 
البنية  لدعم  واخلاص  العام  القطاعني  يف  الشركاء 

التحتية وتطويرها.

ُأعّدت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
 )2023-2021( للسنوات  استراتيجية  خطة 
كافة،  لإلدارات  التنفيذية  اخلطط  عنها  ينبثق 
اخلطة  مع  تتوافق  قياس  مبؤشرات  مدعمة  لتكون 
الواقع  مع  تتوافق  كما  الرئيسة،  االستراتيجية 
احلقيقي ألعمال املؤسسة، وباإلضافة إلى ذلك، فقد 
سنويًا،  االستراتيجية  اخلطة  ملراجعة  فريق  ُشّكل 
ث وفق أي مستجدات تطرأ على واقع املؤسسة.  لُتحدَّ

مختلفة  أداء  مؤشرات  ُوضعت  الكبرى:  عّمان  أمانة 
العمليات  وأداء  العمل  تتصل باإلجراءات ومنهجيات 
األداء  تقييم  وُيربط  سنويًا،  وحُتتسب  والنتائج، 
خالل  من  والعمليات  واخلطط  األهداف  بإجناز 
نواب  من  ابتداء  الوسطى  اإلدارات  وتقييم  املؤشرات 
أمانة  تعتمد  ذلك  على  وبناء  دون،  فما  القطاعات 
عّمان يف  تقييم األداء على مؤشرات سلوكية وإجناز 
األهداف والعمليات املتصلة باملهام الوظيفية بحسب 
االختصاص، وُتتابع متابعة ربعية، وسيتم االستمرار 
نتائج  وتقييم  ذلك،  وفق  املختلفه  اإلدارات  بتقييم 
عن  البحث  أو  استخدامها  فاعلية  لبيان  املؤشرات 
حتقيقًا  والفاعلية  الكفاءة  حتقق  أخرى  مؤشرات 

أكبر.
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البنية  قطاع  يف  العاملني  جميع  كفاءة  رفع 
التحتية على املستويات كافة، وتنظيم عملهم 
الفنية  العمالة  وخفض  اإلنشاءات،  قطاع  يف 

الوافدة يف هذا القطاع.

يف  احمللية  العمالة  ُتشّغل  العامة:  األشغال  وزارة 
يف  ورد  ما  بحسب  التحتية  والبنية  اإلعمار  مشاريع 
عام  يف  الصادر   )131( رقم  التشغيل  إلزامية  نظام 

2016 وتعديالته.

وزارة اإلدارة احمللية: عملت وزارة اإلدارة احمللية على 
منها  سعيًا  كافة  البلديات  يف  الوطن  عمال  تثبيت 
اجلنسية  من  القطاع  بهذا  العاملني  جميع  جلعل 

األردنية.

البنية  عن  املسؤولة  املؤسسات  جميع  على 
منشآت  جلميع  دوري  تقييم  إجراء  التحتية 
دورية  صيانة  خطة  ووضع  البنية،  هذه 

ووقائية وااللتزام بتنفيذها. 

خالل  من  البلديات  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
حال  وصف  بتقدمي  املالية  وتقاريرها  موازناتها 
لغايات  متخصصة  فنية  وتقارير  التحتية  البنية 

طلب مخصصات مالية.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: مشروع إعادة تأهيل 
مع  التعاون  مت  وقد  اململكة،  يف  واجلسور  الطرق 
صيانة  أعمال  إلجراء  الدولة  يف  حكومية  مؤسسات 

لعدد من األبنية احلكومية.

يجب  السائدة  االقتصادية  األوضاع  بسبب 
العمل على تسهيل استثمار القطاع اخلاص يف 
البنية التحتية وتعزيز الشراكة بني القطاعني 

اخلاص والعام.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: مشروع إنشاء مباني 
من  حسني  امللك  جلسر  وساحاتها  والركاب  الشحن 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  مشاريع 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  جلنة  لدى  حاليًا  وهو 

واخلاص العليا إلقراره.
تلبية  يف  اخلاص  القطاع  دور  تفعيل 
دور  انحسار  ظل  يف  السكنية  االحتياجات 
احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
التسهيالت  منحه  خالل  من  املجال،  هذا  يف 
واالمتيازات التي تتمتع بها اجلهات احلكومية، 
اخلاص  القطاعني  بني  الشراكة  وتشجيع 

والعام.

انتهت  العامة لإلسكان والتطوير احلضري:  املؤسسة 
 2021 عام  لالستثمار  أسس  اعتماد  من  املؤسسة 

بهدف تفعيل دور القطاع اخلاص يف االستثمار.

عام  ونقل  طرق  من  التحتية  البنية  توفير 
وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصاالت 
وتخفيض  اإلسكان  يف  االستثمار  لتشجيع 

التكاليف على املستثمرين.

املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: ُشكلت 
وعضوية  املؤسسة  عام  مدير  برئاسة  خاصة  جلنة 
القطاع  عن  وممثلني  العام  القطاع  من  عامني  أمناء 
كورونا  جائحة  أثر  من  للحد  خطة  لوضع  اخلاص، 
من  مبجموعة  خرجت  وقد  اإلسكان،  قطاع  على 
مبا  العمراني  التكثيف  مبحاور  اخلاصة  التوصيات 
توحيد  بهدف  الزراعية،  اخلارطة  مع  يتعارض  ال 
يف  العاملة  اجلهات  مع  التنسيق  وزيادة  املرجعيات 

إدارة النمو العمراني.
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استعادة  بهدف  املالئم  الشمولي  التخطيط 
تخطيط  نحو  والتوجه  احليوي.  التنوع 
أراض  قطع  وتوفير  العمرانية  للبيئات  أخضر 
التشتت  ومنع  مناسبة،  ومواقع  مبساحات 
األراضي  حساب  على  والتوسع  العمراني 
الزراعية، وتشجيع االستعمال املتعدد للمباني 
التوجهات  مع  السوق  احتياجات  ومواءمة 

العمرانية واألحكام التنظيمية. 

شمولي  مخطط  على  املوافقة  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مجلس  خالل  من  واحلالبات  والظليل  للخالدية 
دعم  برنامج  مع  بالشراكة  وُأعّد  األعلى،  التنظيم 

الالمركزية واحلكم احمللي.

لصالح  اخلزينة  أراضي  تخصيص  مشروع  ُنّفذ 
من  املستأجرة  األبنية  لتقليل  وذلك  البلديات 
مع  والشراكة  االستثمار  فرص  وزيادة  البلديات، 
البلديات.  يف  التنمية  عملية  ودفع  اخلاص  القطاع 
التنموي  الشمولي  التخطيط  مديرية  ُكّلفت  وقد 
 ،2007 بتحديث خريطة استعماالت األراضي لعام 
لتكون  العاصمة  محافظة  واْختيَرت  الفرق  وُجّهزت 

منوذجًا ملنهجية العمل. 

حتت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
مظلة املؤسسة ُشّكلت جلنة من اجلهات املعنية كافة 
احمللية،  اإلدارة  ووزارة  احلضرية،  التنمية  بإدارة 
خطة  إلعداد  الزراعة  ووزارة  الكبرى،  عّمان  وأمانة 
للتكثيف العمراني. من خالل دراسة محاور التكثيف 
خرجت  وقد  الزراعية.  اخلارطة  مع  يتعارض  ال  مبا 

اللجنة بالعديد من التوصيات القابلة للتطبيق.

ومت االنتهاء من إعداد 14 دراسة اجتماعية ملواءمة 
الفعلية  االحتياجات  ودراسة  السوق  احتياجات 

للمواطنني.

ال يوجد أي إجراء. توفير قواعد بيانات متكاملة لألفراد.

ال يوجد أي إجراء.تشكيل قيادات محلية لألحياء.

إعادة توزيع خدمات األحياء التجارية.

احلضرية  السياسات  إعداد  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مبظلة  تنفيذها  على  والعمل  وصياغتها  الوطنية 
ملزمة  تشريعية  ومرجعية  واضحة  إدارية 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  والتعاون  الوزارة  بإدارة 

للمستوطنات البشرية. 

أمانة عّمان الكبرى: مخرجات نتائج االستبانة التي 
أعدتها األمانة يف شهر أيار، والتي أكدت على احلاجة 
لتوزيع اخلدمات التجارية احمللية والفراغات العامة 
املتكاملة،  األحياء  مببدأ  والعمل  أفضل،  توزيعًا 
والدراجات  املشاة  وممرات  باألرصفة  واالهتمام 
الهوائية. وإعداد دراسة إلنشاء ممرات آمنة للمشاة 
وفق الكودات العاملية. وتقييم ممرات املشاة القائمة.
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Soft Trans- )دعم التنقل احلضري املستدام 
.)port

أمانة عّمان الكبرى: 

التحتية  البنية  إنشاء  يف  بالعمل  االستمرار   -  1
كبيرًا  جزءًا  ل  ميوِّ الذي  السريع  الباص  ملشروع 
منه قرض خارجي، وكان من املقرر إنهاء العمل يف 

املشروع نهاية عام2020 .

 2 -االنتهاء من جميع أعمال مشروع حافالت التردد 
السريع يف عّمان إذ متت وفقًا للمدد التعاقدية.

آمنة  ممرات  عمل  بدراسة  عّمان  أمانة  تقوم   -  3
ممرات  وتقييم  العاملية،  الكودات  وفق  للمشاة 

املشاة القائمة.

4 - بدأت دائرة تخطيط املرور بعمل قاعدة بيانات 
املعهد  مع  بالتعاون  األولى  مبرحلتها  مرورية 
املروري األردني تضمن النقاط املرورية الساخنة 

واملواقع احلرجة مروريًا )اخلطرة(.

والكهرباء  البنزين  على  تعمل  مركبات  إدخال   -  5
وعددها 42 مركبة ضمن أسطول األمانة مقابل 

اإلخراج واإليقاف ملركبات تعمل على الوقود.

وعددها  الكهرباء  على  تعمل  مركبات  إدخال   -  6
مقابل  األمانة  أسطول  ضمن  مركبة   100
الوقود  على  تعمل  ملركبات  واإليقاف  اإلخراج 
للصيانة  عالية  وكلف  له،  عاٍل  استهالك  ذات 

واإلصالح مما أدى إلى تخفيض هذه الكلف.

.)Urban Sprawl( ضبط التشتت العمراني

حتت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
مظلة املؤسسة ُشّكلت جلنة من اجلهات املعنية كافة 
احمللية،  اإلدارة  ووزارة  احلضرية،  التنمية  بإدارة 
خطة  إلعداد  الزراعة  ووزارة  الكبرى،  عّمان  وأمانة 
للتكثيف العمراني، من خالل دراسة محاور التكثيف.
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البنية  قطاع  يف  اإلنفاق  لزيادة  املوارد  توفير 
التحتية.

الوزارة بدعم  العامة واإلسكان: قامت  وزارة األشغال 
طرق  تنفيذ  خالل  من  وتطويرها  التحتية  البنية 
لت  وجسور وصيانتهما يف مختلف مناطق اململكة، وُموِّ
الصندوق  مثل  اخلارجية  املنح  خالل  من  املشاريع 

السعودي والصندوق الكويتي والقروض وغيرها.

اقترحت األمانة االستفادة من  الكبرى:  أمانة عّمان 
املنح اخلارجية من الدول املانحة ومؤسسات التمويل 
وعمل  التحتية  البنية  لتطوير  وغيرها  الدولية 
وزارة  التنسيق مع  مشاريع جديدة، وذلك من خالل 

التخطيط والتعاون الدولي.

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف إنشاء 
البنية التحتية.

امللك  جسر  مشروع  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  مشاريع  من  حسني 
العليا  الشراكة  جلنة  لدى  حاليًا  وهو  واخلاص 

إلقراره.

اخلاص  القطاع  مع  التنسيق  الكبرى:  عّمان  أمانة 
خالل  من  التحتية  البنية  تطوير  يف  وإشراكه 
يف  اخلاص  القطاع  استثمار  وتسهيل  االتفاقيات، 

البنية التحتية.

على  واحملافظة  االستدامة،  مبادئ  اعتماد 
البيئة يف إنشاء البنية التحتية.

النفايات  إدارة  مديرية  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
الصلبة يف وزارة اإلدارة احمللية بالتعاون مع املديريات 
هندسية  صحية/  مكّبات  إنشاء  على  العالقة  ذات 
حتويلية،  ومحطات  تدوير  وإعادة  فرز  ومحطات 
الوطنية  االستراتيجية  مع  ينسجم  مبا  وذلك 
إلدارة النفايات الصلبة 2015، واخلطط اإلقليمية 

املنبثقة عنها.

مفهوم  تطبيق  يتم  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
ف  لتصنَّ كافة  املشاريع  على  اخلضراء  األبنية 
بوصفها أبنية خضراء تتطلب تكلفة عالية، إذ ُطلب 
يوجد  ال  لكن  مطابقة(،  )بشهادة  التصنيف  تفعيل 

متويل لهذه الغاية. 

املناخي  التغير  خطة  ًأصدرت  الكبرى:  عّمان  أمانة 
ألمانة عّمان. 
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وتطوير  التكنولوجيا  الستعمال  التوجه 
خدمات رقمية تطويرًا أكبر.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: 

تدريب املهندسني يف وزارة األشغال العامة الستخدام 
 .)BIM( منذجة

إنشاء منصة إلكترونية تتيح ملوظفي الوزارة متابعة 
آلية تنفيذ املشاريع اإلنشائية من خالل نظام إدارة 
األمريكية  الوكالة  من  املمول  املشاريع  معلومات 

للتنمية الدولية.

شاشات  ضمن  والتعليم  التربية  وزارة  مع  الربط 
املشاريع قيد  ملتابعة  ُأنشىء  الذي  بالنظام  مرتبطة 

التنفيذ، والتي ُتدير الوزارة عقود التنفيذ لها.

إنشاء منصة جيومكانية داخلية "املنصة اجلغرافية 
متكاملة  بيانات  قاعدة  تتضمن  األشغال"  لوزارة 
العامة  األشغال  لوزارة  التابعة  الطرق  شبكة  عن 
التحتية  بالبنية  خاصة  بيانات  توفر  واإلسكان، 
تنسيق  إلى  إضافة  واألنفاق،  واجلسور  للطرق 
البيانات مع املعنيني مثل وزارة اإلدارة احمللية وأمانة 
الوزارة  بني  تفاهم  مذكرات  وتهيز  الكبرى،  عّمان 

ودائرة األراضي واملساحة.

أمانة عّمان الكبرى: تقوم دائرة تخطيط املرور بعمل 
الدراسات املروية باستخدام برامج متطورة وحديثة 

.)Visum Vissim(

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
اخلدمات  من  مجموعة  إطالق  بإجراءات  البدء 
العملية  هذه  من  االنتهاء  يتوقع  إذ  اإللكترونية، 
خالل  من   2022 عام  من  األول  النصف  خالل 
إطالق 19 خدمة إلكترونية، وأمتتة إجراءات العمل 
.)Oracle ADF( باستخدام أحدث أدوات البرمجة
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قطاع  تشمل  جديدة  حضرية  سياسات  وضع 
تفاقم  ملنع  بتنفيذها  وااللتزام  اإلسكان 

املشاكل مستقباًل.

احلضرية  السياسات  إعداد  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مبظلة  تنفيذها  على  والعمل  وصياغتها  الوطنية 
ملزمة  تشريعية  ومرجعية  واضحة  إدارية 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  والتعاون  الوزارة  بإدارة 

للمستوطنات البشرية.

اإلدارة  وزارة  جهود  يف  املشاركة  الكبرى:  عّمان  أمانة 
املقترحة  احلضرية  السياسات  وضع  يف  احمللية 
التراكمية  اخلبرات  من  واالستفادة  الثغرات  ملعاجلة 

يف ظل انتشار الوباء يف التخطيط املستقبلي.

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 
البشرية انُتهَي من وثيقة دليل السياسات اإلسكانية 

يف األردن.

للعمل  اإلسكان  قطاع  يف  املستثمرين  توجيه 
مبفاهيم التطوير العقاري.

ُيعمل  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
لإلسكان  العامة  املؤسسة  لقانون  التعديل  على 
اإلسكان  قطاعي  تنظيم  بهدف  احلضري  والتطوير 

والتطوير العقاري.

والعشوائية  املتهالكة  القدمية  املواقع  تطوير 
ضمن حدود البلديات.

الشركاء  مع  الوزارة  تنخرط  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مناطق  لتجديد  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف 
أنشطة  ألي  التراخيص  ومنع  والصون،  احلفاظ 
واألثرية  القدمية  لألماكن  احلضري  باملشهد  تضر 

والسياحية.

عّمان  وأمانة  للبلديات  األبنية  نظام  تعديل 
الكبرى.

ديوان  مع  والتنسيق  املتابعة  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
القانونية  والدائرة  الوزراء  ورئاسة  والرأي  التشريع 
يف تطوير مقترحات لتعديل نظام األبنية للبلديات 
يف ظّل مفاهيم االستدامة واالرتقاء بنوعية املشهد 
الفارغة،  واألراضي  التلوث  وتقليل  العام،  احلضري 
ومن ثم تدريب الكوادر الفنية )املهندسني( على هذه 

التعديالت.

رقم  األردني  الوطني  البناء  قانون  تطبيق 
)24( لسنة 2018.

تعليمات  إصدار  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
اإلعمار  أعمال  على  والتفتيش  الرقابة  إجراءات 
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ونشرها   2020 لسنة 

.2020/10/15

أعمال  على  والتفتيش  للرقابة  فرق  تشكيل  مت 
اإلعمار بناًء على التعليمات الصادرة لنظام الرقابة 
عام  بداية  وُفّعلت  اإلعمار  أعمال  على  والتفتيش 

.2021
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رابعًا: التوصيات:
أ. التوصيات اخلاصة بقطاع البنية التحتية 

متابعة البرامج واملشاريع وتصميمها وتنفيذها وتقييمها لتستهدف القطاع البلدي   .1
ومؤسساته بهدف متكينها ورفع قدراتها من ناحية إدارة مواردها املالية وحتصيلها 

لتمكينها من القيام مبهامها بكفاءة.

تفعيل أدوات الرقابة والعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملني بالبلديات،   .2
والعمل على إشاعة بيئة وظيفية قائمة على التحفيز وتعميم ما يتم تعديله على 

أصحاب العالقة يف القطاع البلدي والشركاء واملجتمعات احمللية على حد سواء.

اتباع نظام دوري لصيانة جميع املنشآت التابعة للجهات احلكومية، وخاصة خطة   .3
واملكانية  الزمنية  األطر  وفق  األولويات  وحتديد  تقييمها  بعد  الطرق  لصيانة 

احملددة لها.

زيادة اإلنفاق الرأسمالي للحكومة يف مجال تطوير خدمات البنية التحتية املقدمة   .4
كفاءة  ورفع  املجال،  هذا  يف  املعتمدة  الدولية  املعايير  لتواكب  احلضرية  املراكز  يف 

شبكات النقل، واملياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لتتناسب مع النمو السكاني. 

الطاقة  مصادر  يف  االستثمارات  لتنفيذ  واحلوافز  الضريبية  اإلعفاءات  تقدمي   .5
البديلة واألجهزة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة وإنشاء البنية التحتية والسكن 

لالستجابة لظاهرة التغير املناخي والتكيف معها.

تطوير األسس املتبعة يف رسم استراتيجيات النمو احلضري من خالل تبني سياسة   .6
التخطيط الشمولي املكاني للبنى التحتية لينسجم مع مخطط استعمال األرض 
استناًدا  املرحلية  املخططات  وضع  ليتم  املدى،  بعيدة  رؤية  ضمن  محافظة  لكل 
الزيادة  احتياجات  لتلبي  املوارد  باستخدام  االستدامة  ولضمان  الرؤية  هذه  إلى 

السكانية يف املستقبل. 

التحتية  البنية  وخدمات  والعمالة  بالسكان  يتصل  فيما  معلوماتي  نظام  تأسيس   .7
رسم  يف  إليها  االستناد  إلمكانية  األراضي،  واستعماالت  االقتصادية  والنشاطات 

اخلطط االستراتيجية للتنمية وربطها باخلطط املكانية.

وضع تصور ملراكز حضرية حديثة متكاملة اخلدمات التحتية والعلوية )ضواحي   .8
وتنمية  وطنية  وسياسات  سليم  تخطيطي  منوذج  إلى  أساسًا  تستند  سكنية( 
متوازنة، يكون فيها حتديد االستعماالت ومواقع املساكن واملباني املكتبية واملراكز 
التجارية والترفيهية ومحطات الوقود واملستوصفات، لتخفيف الضغط على البنى 
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ذات  الرئيسة  املدن  داخل  املروري  االزدحام  من  واحلّد  الرئيسة  املدن  يف  التحتية 
الكثافة السكانية العالية.

لألبنية  العشوائي  االنتشار  من  للحد  السكنية  األراضي  استعماالت  نظام  تعديل   .9
يف أطراف املدن واملناطق الزراعية أو التي تفتقر للخدمات األساسية. ودمج املدن 
يف  اخلدمات  حتسني  على  قادرة  كبيرة  ببلديات  واملتالصقة  املتقاربة  والقرى 

مناطقها. 

تطوير منظومة إدارة النقل يف املناطق احلضرية من خالل اتباع أفضل املمارسات   .10
وأن يتسم تخطيط شبكات  البيئي.  التلوث  املروري وتقليل  يف احلّد من االزدحام 
الطرق واملرور وتصميمها بالسهولة واملرونة وتوفير عوامل األمان ومرونة احلركة 

والتنقل حلركة املشاة، ويراعى فيها التدرج العمراني للمناطق.

ها  بعدِّ واملشي  العام  للنقل  والترويج  الدراجات  ركوب  مثل  التنقل  أمناط  تشجيع   .11
والضوضاء  العادم  انبعاثات  تقليل  خالل  من  الهواء  جودة  لتحسني  وسائل 
جلميع  والعقلية  البدنية  الصحة  ولتحسني  واحلوادث،  املرورية  واالختناقات 

السكان.

حتسني خدمات البنية التحتية يف األحياء السكنية العشوائية واملناطق الفقيرة،   .12
وتوجيه بعض املنح واملساعدات الفنية واملالية إليها، والتركيز على أعمال النظافة 

وإنشاء األرصفة وتعبيد الشوارع والطرق، وإجراء الصيانة الالزمة لها.

تدريبية  لبرامج  وإخضاعها  اإلنشاءات  قطاع  يف  احمللية  للعمالة  القدرات  تعزيز   .13
للتعرف على أساليب البناء املختلفة واحلديثة وأمناطها )مكننة البناء( واستبدالها 

بالعمالة الوافدة.

حشد املوارد املتأتية من املنظمات الدولية والوطنية واحمللية لالستثمار يف عملية   .14
للظروف  املقاومة  السكنية  واملشاريع  التحتية  للبنية  اجلديدة  التقنيات  تطوير 

املناخية، وإعداد التقييم الالزم للمخاطر الناجمة عن ظاهرة التغير املناخي.

توفير مساحات الفراغات احلضرية وزيادتها يف البلديات وأمانة عمان الكبرى.   .15

ب. التوصيات اخلاصة بقطاع االسكان 
حتديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه االستثمار وتنظيمه يف قطاع اإلسكان   .1
اإلسكاني،  القطاع  عمل  لتنظيم  قانون  عن  تنبثق  موحدة  تعليمات  مبوجب 
املتدني  الدخل  لذوي  املوجه  العرض  زيادة  إلى  اخلاص  القطاع  نشاط  وتوجيه 
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واملتوسط، من خالل تأكيد دور املؤسسة بوصفها راعية لقطاع اإلسكان، وأن تكون 
وخاصة  اإلسكانية  املشاريع  تنفيذ  يف  الرسمية  وغير  الرسمية  للجهات  املرجعية 

لذوي الدخول املتوسطة واملتدنية.

الرقابي  الدور  تفعيل  طريق  عن  املنتج  بجودة  واالهتمام  السكني  اإلنتاج  تطوير   .2
للجهات املعنية أثناء املراحل اإلنشائية للمشاريع اإلسكانية.

توفير مصدر ُمستدام لتمويل املشاريع السكنية، ودعم التمويل اإلسكاني املوجه   .3
قروض  على  احلصول  يف  املتدني  الدخل  ذوي  مساعدة  بهدف  املستحقة،  للفئات 

سكنية مدعومة بنسبة من سعر الفائدة للمسكن األول.  

إنشاء »صندوق لالدخار الوطني« من أجل السكن.  .4

توفير فئات التنظيم ذات املساحات الصغيرة من فئات )ج، د، ه( من خالل تضمينها   .5
مستهدفة  نسب  بوضع  توزيعها  ويتم  األراضي،  الستعماالت  احلكومي  املشروع  يف 

للبلديات الرئيسة استنادًا إلى احلاجة السكنية يف املدينة.

السكنية  احلاجة  وتلبية  السكني  لإلنتاج  التعاونية  اإلسكان  جمعيات  تشجيع   .6
لفئات متنوعة من الدخل.

تطوير مواد البناء احمللية وتوفير البدائل رخيصة التكاليف ورفع مستوى جودتها   .7
يف السوق احمللي.

8.  تنفيذ برامج لتطوير مواقع األحياء الفقيرة بتزويدها بخدمات البنية التحتية.

مأسسة اإلعفاءات من رسوم التسجيل ونقل امللكية للمسكن األول على أاّل تتجاوز   .9
مساحة املسكن عن )150( م2 لذوي الدخل احملدود. 

والسكن  البناء  لغايات  السكنية  األراضي  شراء  عند  التسجيل  رسوم  من  اإلعفاء   .10
الشراء  عند  له  نسبة  أو  لإلعفاء  قيمة  حتديد  ويتم  وحْسب،  األردني  للمواطن 

للمرة األولى. 

تخفيض ضريبة املبيعات على مدخالت البناء الرئيسة.  .11

حتديث االستراتيجية الوطنية لإلسكان التي مت إقراراها عام 1989 والعمل على   .12
إصدار استراتيجية تواكب املستجدات واملتغيرات.
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