
 
 

ز   مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعز
 

اتجاه الشرق  عتبر األول واألكبر من نوعه  و   قع مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبد العزز مالصقًا للوس التجار لمدينة الزرقاء 
ة  في تارخ المملكة ة الهاشم رات القوات المسلحة في الزرقاء    االردن ل موقع معس حبتحو م ، وقد  مدينة عصرة متكاملة  لتص تم تقس

اشرت موارد عام مراحل  ٦المشروع إلى  ة   ٢٠٠٢، و  ر المرحلتين األولى والثان ر جزء من األراضي حيث تم اإلنتهاء من تطو بتطو
ة ( مساحة إجمال ًا من٥٠٠٠ـ أ من المدينة  الغ (  ) دونم تقر امل مساحة المدينة ال ل  ٢٥٠٠٠أصل  ش هدف المشروع  ) دونم. و

سي ل ة مما يوفر  توفير قطع أراضي مخدومةرئ ة والترفيه ة والتجارة والخدمات ن فرص   استخدامات متنوعة تشمل االستعماالت الس
رة واستثمارة   ن    العديد منو   وتوفير الخدمات المتنوعة للمجتمع  خل فرص عملو تطو ة من مختلف أنواع الس ن ة المناط الس  لتلب

افة شرائح المجتمعا اجات   .حت
  
  

  
ة لمشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبد العزز   المراحل التنفيذ

 
 

   



   
 

ة األولىلالمرح  
 

الدونم   نوع االستعمال  اعةاألراضي   المساحة  ة   الدونم الم الدونماأل نس اعة  الدونماأل   راضي المطورة من الم اعة    راضي الغير م
  ٧٩٥  ٪٢٧.٩٣ ٨١٩ ١٦١٤  امل المرحلة 

ني   ٢٩٥  ٪٣٧.٥٢ ٥٣٣  ٨٢٨  س
  ٣٣٦  ٪١٤.٧٢  ٢٢٠  ٥٥٦  تجار 
  ١٦٤  ٪٢٥.٥٢  ٦٦  ٢٣٠  خدمات 

 
 
  

ة      المرحلة الثان
الدونم   االستعمال نوع  اعة  المساحة  ة   الدونم األراضي الم الدونماأل نس اعة  الدونماأل   راضي المطورة من الم اعة    راضي الغير م

  ٥٠٣  ٪٣١.٢٣  ٧٩٥  ١٢٩٨  امل المرحلة 
ني   ٧٠  ٪٤٣.٢  ٦٨٦  ٧٥٦  س
  ١٠٢  ٪٤.٩٤  ١٣  ١١٥  تجار 
  ٣٣١  ٪١٧.١٦  ٩٦  ٤٢٧  خدمات 
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 للمؤسسة  المخصصة لألراضي جمالية اإل المساحة  مؤشر 

 المرحلة االولى للمشروع 

للمشروع المرحلة الثانية   
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خدماتيسكنيتجاري

المساحة بالدونم
السعر بالدينار األردني

مة  عالمتاحة قطع األراضي ق  للمرحلتين  واالستثمار للب
  

الدونم  االستعمال نوع    الدينار األردني السعر   المساحة 
 ١٠٧٬٧٤٥٬٢٠٧ ٤٣٨  تجار 
ني  ٤٨٬٧٠٨٬٢٦٤ ٣٦٥ س
 ٨٠٬١٢٤٬٩٦٠ ٤٩٥ خدماتي 
 ٢٣٦٬٥٧٨٬٤٣١ ١٢٩٨ المجموع 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 

ني     خدمي  تجار   س
ة  ن  ٦٠٠٠عدد الوحدات الس

ان    ٣٠٠٠٠عدد الس
  ١٤المنشآت القائمة 

  ٤المنشآت قيد اإلنشاء 
  
  

  ٥مدارس خاصة  
ة  وم   ٣مدارس ح

ومي  ز صحي ح   ١مر
ز صحي خاص    ١مر
ومي    ١مستشفى ح

ات    ٤صيدل
  ٢محطات وقود 

  ٨ مساجد
سة     ن

ز أمني ودفاع مدني    مر
ة الزرقاء  مة بدا   مح

عات    إدارة المدينة والمب

 عداد المستفيدين من المشاريع أ

واالستثمار للمرحلتينقيمة قطع االراضي المتاحة للبيع   



  
  

  
  

ة اً المؤمنة   فرص العمل الموسم اً المؤمنة   فرص العمل الدائمة   حال   فرص العمل الدائمة عند اكتمال المشروع  حال
١٠٠٠٠  ٤٣٠٠  ٩٠٠٠  

  
 
 

ا مؤسسة  و تعد  ة  الوطن الموارد  االسثمار  مجال  في  وعرقة  رائدة  قاً تنميتها  وتحق منحها    سثمار  اتها  غا الخاص لتنفيذ   قانونها 
ات   ع والرهن و أوجه االستثمار  بتعدد  الصالح والخاص واستثمار العوائد المتحققة راكة مع القطاعين العام  التأجير والشفي التملك والب

ة وأ نشا  سثماراتمن اال ع التصرفات القانون حق نفعاً   استثمار   وجم اتها و موافقة مجلس   ةللقوات المسلح  عاماً   حق غا وذلك 
  . ٢٠٠٠) لسنة ٣٧الوزراء واستنادا إلى قانونها رقم ( 

االستفادة من     ات الممنوحة لهذه  وتقوم المؤسسة  في أوجه االستثمار مثل التأجير لقطع األراضي أو عقد ها من خالل التنوع  الصالح
نها م ما  و الخدمات    الشراكات  د  تجو ومن  المدينة  الفي  المشارع  إقامة  على  المستثمرن  ع  عجلة  شج تحرك  في  تساهم  تي 

زد من ر في المدينة و   االقتصاد وتوفير فرص العمل و قرفع مستو الخدمات   التطو في الخدمات للمواطنين  التنوع المطلوب    دمو
طة.   القاطنين في المدينة والمناط المح

  
  
  
  

زفقات مشروع الملك عبدهللا بن عبدن   المرحلة األولى -العز
 

زنفقات مشروع   المرحلة األولى - مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعز
مة (دينار أردني)   البند    الق
ة تنفيذ  ة التحت  ١٦٬٥٦٨٬٩٢٢  عطاءات البن

ة الدراسات و  ة التحت  ١٬٥١٣٬٨٤٩ اإلشراف على تنفيذ عطاءات البن
ة   ٢٬٩١٤٬٦٦١ مصارف ادارة وعموم

ادة  ضات الق  ٤٬٨٤٧٬٠٠٠ تعو
 ٢٥٬٨٥٣٬٤٣٢  المجموع 

 مالي   مؤشر 

  فرص العمل المؤمنة 

  وجه االستثمار الممكنة بموجب التشريعات  أ



  
  
  

 المرحلة األولى  | نفقات مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزز 
  

ز ة المرحلة  -نفقات مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعز     الثان
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ز  ة    -نفقات مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعز  المرحلة الثان
مة (دينار أردني)   البند    الق

ة  ة التحت  ٥٩٬٣٦٣٬٩٦٧  تنفيذ عطاءات البن
ة  ة التحت  ٣٬٣١٧٬٥١٩ اإلشراف على تنفيذ عطاءات البن

 ١١٥٬٨٥٧ واستشارات مختلفة دراسات 
 ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠ أراضي مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزز

ر  ان العس ضات اإلس  ٣٬٠٣٧٬٥٠٠ تعو
ة   ٣٬٨٤٠٬٧٢٢ مصارف إدارة وعموم

 ١٠٤٬٦٧٥٬٥٦٥  المجموع 



  

ة |  نفقات مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبد العزز    المرحلة الثان
    
  
  

اعة في مدينة الملك عبد هللاملخص األ      الزرقاء  راضي الم ز  ة : الولى و األ مرحلة لل بن عبد العز  ثان
الدينار  (دينار أردني)المدفوع  (دينار أردني)جمالي العقود إ  المرحلة  قي  (دينار أردني) المت  
 ١٬٤١٩٬٥٤٦ ٦٤٬٦٨٢٬٦٠٨  ٦٦٬١٠٢٬١٥٤  األولى
ة   ٥٬١١٦٬٦٠٩ ٥٧٬٠٢١٬٤٨٩ ٦٢٬١٣٨٬٠٩٨  الثان

 ٦٬٥٣٦٬١٥٥ ١٢١٬٧٠٤٬٠٩٧ ١٢٨٬٢٤٠٬٢٥٢  المجموع 
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 اقتصادي مؤشر 

ملخص االراضي المباعة في مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز  
 بالزرقاء مرحلة اولى وثانية 
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إجمالي المبيعات بالدينار االردني

عات جماليإ ة العقود مب ة التجار ن ة والس ة  ٢٠٠٤/ ١/١ بين  ما الواقعة للفترة  والخدمات خه ولغا  :تار

  ة السن  التسلسل 
مجموع    عدد القطع 

  القطع 
المساحات  

  الدونم 
عات  إ جمالي المب

ة   ولى أمرحلة    الدينار االردني    مرحلة ثان
ني  تجار  ني  تجار   خدمات   س   خدمات   س

٣٩٬٨٩٩ ١٬٢٧٧ ٣     ٣  ٢٠٠٤ ١ 
١٦٬٦٥١٬٤٤٣ ٤١٤٬١٧٣ ٤٦٧     ٤٦١ ٦ ٢٠٠٥ ٢ 
١٨٬٧٦٠٬٤١٩ ٢٢٧٬٠٢٩ ٥٠     ٣٠ ٢٠ ٢٠٠٦ ٣ 
٩٬٠٥١٬٥٧٣ ١٠٣٬٠٧٤ ١٣    ٢  ١١ ٢٠٠٧ ٤ 
٦٬٣٧١٬٥٩٠ ٣٦٬٨٣٠ ٣      ٣ ٢٠٠٨ ٥ 
١٬٢٢٨٬٨٣٦ ١٥٬٣٤٤ ٤٥  ٤٤ ١    ٢٠٠٩ ٦ 
٥١٤٬٦٧٨ ٧٬٠٥٧ ٢٥  ٢٥     ٢٠١٠ ٧ 
١٬٢٠٥٬٧١٨ ٣٢٬٤٧٨ ٤٢  ٣٩ ٣    ٢٠١١ ٨ 
١٥٬٩١١٬٣٣١ ٢٤٩٬٠٩٧ ٤٥٤  ٤٥٢ ٢    ٢٠١٢ ٩ 
٦٬٠٦٧٬٧٠٢ ٦٨٬٢٠٤ ٢٥٠  ٢٤٨ ٢    ٢٠١٣ ١٠ 
١٦٬٥٢٥٬١٢٤ ٢٧٤٬٦٠٨ ٥٠٥ ٧ ٤٩٠ ٢   ٦ ٢٠١٤ ١١ 
٥٬٩١٣٬٤٠٣ ٦٦٬٤٠٤ ١٤٩ ٥ ١٤٢ ١   ١ ٢٠١٥ ١٢ 
٣٬١٧٧٬٠٦٤ ٢٥٬٧٦٤ ٤١  ٣٦ ١   ٤ ٢٠١٦ ١٣ 
٤٬٦٢٣٬٠٦٣ ٣٩٬٨٢٦ ٨٨ ١ ٨٦  ١   ٢٠١٧ ١٤ 
٧٬٢٨١٬٦٨٦ ٤٩٬٨٤٤ ٨٢ ٣ ٧٧    ٢ ٢٠١٨ ١٥ 
٣٬٠٥٩٬٨٢١ ٢٤٬٢٠٩ ٤٧  ٣٣ ١  ١٢ ١ ٢٠١٩ ١٦ 
١٬٩١١٬٤٦٣ ٢٠٬٣٠٨ ١١  ١٩   ٢٤  ٢٠٢٠ ١٧ 
٤,٨٨٤,٢٩٢ ٣٠,٢٨٠ ٥٣   ٣١  ٢١ ١ ٢٠٢١ ١٨ 

 ١٢٣,١٧٩٬١٠٥ ١٬٦٨٥,٨٠٦               المجموع 
 

 
  
  
  
  



   
  

الحضر  التخط  في  ة  الدول والمعايير  على األسس  االعتماد  تم وضعه  الذ  المدينة  لمشروع  لي  اله الشمولي  المخط  ساهم 
ع    والذ تم بناؤوهوالعمراني   ه وضمان تأمين جم ن والعمل والترف ة للس ات في خل بيئة مناس على تحليل نتائج المسوحات والحسا

ان   ضموضالخدمات الالزمة للس ما  ة ومرحة و ة مناس ان، فقد روعي في من دوائر خدمة منطق ن توفير الرفاه االجتماعي للس
الخدمات  الخدمة لتوفير  دائرة  ة  ما روعي مناس للمشروع،  ونة  الم الحضرة  للوحدات  الهرمي  التدرج  المشروع  الخدمات في  توزع 

حيث تراوحت ما بين ( ة و ()م على مستو ال ٥٠٠-١٥٠المختلفة و ن ني ١٥٠٠-١٠٠٠مجاورات الس )م على مستو الحي الس
ما يوفر  ان ما عدا العملو ة للس اجات اليوم ع االحت   . جم

 
ار  ز   المع   مدينة الملك عبدهللا بن العز

ة)   (المرحلة األولى والثان
ة  ان فرد / دونم  ١٩  الكثافة الس  

ة الطرق إلى ة  نس   ٪ ٣٢  المساحة الكل
ة  ة   إلىالحدائ والمساحات الخضراء  نس   ٪١٠.٦  المساحة الكل

ة ة الخدمات العامة إلى المساحة الكل   ٪٨.٤  نس
 

قات دمج  :الط
ام بناء مختلفة ومتنوعة   مساحات واستعماالت وأح ان مختلف شرائح المجتمع، وقد    تناسبراعى مخط المدينة تأمين قطع أراضي 

قات من خالل   ة    طع أراضيق  بتوفيرها  ك لذو الدخل المحدودفرص التمل  إتاحتهاللمؤسسة دور فعال في دمج الط ع أسعار تشج
اسا س الدفع والعمل  الت    الخصومات على األسعار. منحت وتسه

 
 
ن والخدمات.  االجتماعي لألفرادحسين الوضع  ت  -    من خالل تحسين بيئة الس
  .االنتقال من المجتمع الرفي إلى الحضر   - 
ان المدينة  - ة لس  . توفير بيئة رفاه
 . توفير فرص عمل -
مي من -   .حيث زادة عدد المدارس في المدينة تحسين المستو التعل
 والعمراني. الصحي والبيئي  المستو  االرتقاء -

 الحياة وتوفير الخدماتمؤشر جودة 

 مؤشر التنمية (نتائج خطط التنمية على حياة الفرد) 


