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اإلىداء 
 
 

حاضنة الزىر والبرتقال  يرعالد إلى
المكان  بخضرةنيدي ىذا النتاج الموشح 

                          
 
 

 لجنة إعداد الكتاب 
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االفتتاحية 
 

والذي لجديدة،  ايسرنا أن نطمق العدد األول من الكتاب السنوي لبمدية ديرعال ،بكل الفخر واالعتزاز
مو البمدية دكما ويعرض ألبرز ما تق ،يحمل في طياتو توثيقًا لمراحل تاريخية ىامة من عمر البمدية

. لخدمة المجتمع المحمي
:- أىمياجاءت فكرة إعداد ىذا الكتاب لغايات عديدة  حيث

 
  تاريخيًا   لبمديةاتوثيق مراحل تطور
 الزمن معرضة لمنسيان والفقدان ألنيا مع ؛حفظ المعمومات اليامة عن البمدية. 

 طالع أبناء المجتمع المحمي عمى واقع عمل البمديةإ. 

 ن أمكنإلتعريف بالبمدية عمى المستوى المحمي والوطني وفي المجاالت اإلقميمية والوطنية ا. 

 

ماًء تطوعوا حبًا وانت الذين ؛والتقدير لمجنة إعداد الكتاب لتحيةافإنني أتشرف بتقديم  ؛وبيذا الصدد
 لى أبناءإو .وبصماتيم محط االحترام والوفاء ،بقى جيودىم محط التقديرلتالنجاز ىذا المشروع 

متمنيًا ليم ىناء العيش ورغد الحياة تحت ظل راعي المسيرة المظفرة حضرة  ، المحبة كل ديرعال
". ورعاهحفظو اهلل " (عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم)صاحب الجاللة الياشمية الممك 

 
واهلل ولي التوفيق،،، 

 
خميفــة سميمـان الديات 
 رئيس بمدية ديرعال الجديدة
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مقدمـــــــــــة 
 

،  والوالء لمقيادة الشـــابة ـاء لألرض األردنيـــــة العزيزة، وترسـيخا لالنتمـــا بمبدأ المواطنـة الصادقــــةيمانا منإ
المعظـــم ؛ ( عبد اهلل الثاني بن الحسين)ـة الياشــــمية الممك الياشــــمية تحت لـــــواء حضرة صاحب الجالل

فأننــــــا ومن 
في أزليتيـــــا وأبديتـــو  المتأصمةنا أن نجســـــــد ىذه المفاىيم الثابتـــة أيخالل ىذا الكتاب التوثيقـــي ارت

. ىـــاوسرمديت
نجازاتيابيعتيا بضـــرورة التوثيق والتأريخ حول البمدية وط الفكرةبدأت   2008) و( 2007)خالل الفترة  وا 

. لكل ميتم ومتابع اً إرشادي توضيحيـــة ودليالً ليكون رسالة  ؛(
ليقدموا حصيمة العمل  والدراية؛وتم اختيـــار لجنـــــة متخصصــة ليذا الغــــرض مـن ذوي المعرفــــة والخبرة 

. الصورة المتواصمة بيذهوالتفاني والجيود 
والمراحل  (.المناطق) منيا  المنبثقةضمن الكتاب تعريفَا بالبمديــــــة وأقســـاميا ودوائرىـــا والوحدات وقد ت

. التاريخية لتطور البمديـة حتى أصبحت بواقعيا الحالي 
 

 :ديإرشاوطبيعــــة عمل األقسام والدوائر كدليل  ومناطقيـــا،حقوق وواجبــات البمديــــــة  إلىوتطرق الكتاب 
. يذىبمن أين يبدأ المواطن والى أين 

 االبمدية المركزية ومناطقيــ توقد أخذت زاوية كبيـــره من الكتاب التوضيـــح المســيب والمفصـــل النجازا
، كما تم توضيح مشاريع البمدية القائمة ، ومشـــاريع تحت ( 2008)و( 2007)التابعـــــة ليا خالل أعوام 

. ات مســـــتقبمية اخذ المجمس الحالي عمى عاتقو تنفيذ ما أمكن منيا اإلنشــاء ، وطموح
يراداتيا  .لتعريف بالحقوق والواجباتل ؛زاوية دليمك و .كما تضمن الكتاب إشارة لمشاريع البمدية وا 

. البمديةووجودىا في المجالس  .لممرأة وأعطى جانباً 
 

:  كما تضمن الكتاب ديرعال من جانبين
وأعطى صورة  ،عن رؤيتو لمعمل التطوعي في عيون رئيس بمديتيا؛ والذي تحدث فيو ديرعال: األول 

. موجزة عن واقع بمدية ديرعال الجديدة
عات أبنائيـــــا  لنوضح موقع ديرعال اديرعال في عيون أبنائيـــــا ؛ حيث تم اخذ بعض إبد :-الثاني

لياشــمية  ا ـــةدى بنات المممكة األردنيـــومكانتيــــا عند أىميا كإح
 

عربي األصيل تحت ظل  حضــــرة صـاحب  الجاللة الياشــــمية الممك عبداهلل الثاني بن الرافمــــة بالثوب ال
. الحسين المعظم
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وتضمن الكتاب في نياية مجموعـــو من المالحق االســـتداللية التي تعطــي معمومات إضافية توضـح ما 

. جاء في طيات ىذا الكتاب
عجاب كل من  ةيقوثالأن نكون قد وفقنا في تقديم ىذه  نتمنىو     .وييتمويتابـــــع  يقرأبما ينال رضى وا 

         
                                                                                                                                                                             واهلل الموفق ،،،                                                                                                             
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: تعريف البمدية ومفيوميا وطبيعتيا
 
 

: تعريف البمدية
 

ألكثر التعريف ا لقد ارتأينا كمجنة إعداد ىذه التوثيقية أن نأخذ
قبواًل والمنصوص عميو في الدستور األردني وقانون البمديات؛ 

م 2007لسنة  14من قانون البمديات رقم ( 3)تنص المادة حيث 
:- عمى أن

 

البمدية مؤسسة أىميو ذات استقالل مالي، تحدث وتمغي وتعين )
حدود منطقتيا، ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة 

مجتمعات المحمية، وممارسة كل ما ىو ذو طابع بمشاركة ال
دارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحمية  محمي تنموي وا 

المناطو بيا بنفسيا أو من خالل التشارك مع القطاع الخاص أو 
 (.مؤسسات المجتمع المحمي
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 نبذة تاريخية
 

من اعرق األصول الذين  ميينالياش يتطور باستمرار وبشكل مستدام بجيود القادة كما ىو األردن
ينتمون إلى أصل النبوة، وكذلك مؤسساتو تتطور وبشكل أكثر استمرارية واستدامة، بجيود الرجال 

قبوا عمى قيادة النشامى من أبناء ىذا الوطن العزيز الذين ينفذون رؤى وأفكار القادة الياشميين الذين تعا
. ىذا البمد العزيز

 
: بشكل عام حيث نستعرض تطور البمديات

  (.8)صدر أول قانون لمبمديات في إمارة شرق األردن رقم ( : 1925)عام 

  منو عمى ( 70)صدور أول دستور أردني بشكل رسمي حيث نص في المادة ( : 1947)عام
(. الشؤون البمدية في مدن المممكة وبمدياتيا تديرىا مجالس بمدية طبقًا لقانون خاص)أن 
  وفقًا لمدستور( 29)بمديات رقم صدر قانون ال( : 1955)عام .
  تأسست وزارة البمديات باسم وزارة الداخمية لمشؤون البمدية والقروية( : 1965)عام .
  وزارة الشؤون البمدية والقروية: أصبح اسم الوزارة ( : 1976)عام .
  وزارة الشؤون البمدية والقروية والبيئة: أصبح اسم الوزارة ( : 1980)عام .
  وزارة الشؤون البمدية: وبعد دمج البمديات أصبح اسم الوزارة  ( :2002)عام .
  بإضافة الدور التنموي ( 14)جرى احدث تعديل عمى قانون البمديات تحت رقم ( : 2007)عام

من عضوية المجالس البمدية %( 20)سنة وتخصيص ( 18)لمبمديات وخفض سن الناخب إلى 
 .لمنساء

 
: مراحل تطورىا عمى النحو التالي أما بمدية ديرعال الجديدة فكانت 

 

  تأسس مجمس قروي ديرعال( : 1967)عام .
  (.  بمدية ديرعال)أصبح اسم المجمس القروي ( : 1969)عام
  بمدية ديرعال الجديدة: وبعد دمج البمديات أصبح اسم البمدية ( : 2001)عام .
  أول انتخابات مباشرة لمرئيس ولجميع األعضاء( 2007)عام. 
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البمدية واردات 
 

تتكون واردات البمدية من : )م 2007لعام  14نون البمديات رقم من قا 45إستادا لممادة  .1
الضرائب والرسوم واألموال األخرى المفروضة أو المتعاقد عمييا أو المتأتية بمقتضى أحكام ىذا 

ء م صادر باالستناد إليو، أو أي قانون نظام آخر نص فيو عمى استيفاالقانون، أو أي نظا
(. ضرائب أو رسوم لمبمديات

باسم محاسب  ةفان أموال البمدية غير المنقولة مسجل: من القانون ذاتو 43استنادا لممادة  .2
سنوات إال بقرار من المجمس  3البمدية وال تباع وال توىب وال ترىن وال تؤجر مدة تزيد عمى 

 .البمدي يوافق عميو الوزير

من القانون ذاتو فانو ال تطبق أحكام  52لفقرة ىـ من المادة ل ااستناد: استيفاء ما تجبيو الحكومة .3
ىا أو جبايتيا عممًا أن تتولى الحكومة استيفاء .ىذه المادة والضرائب والرسوم التي نص عمييا

 .لمنتفعة البمدية

الفقرة أ تنص عمى انو يجب أن يقتطع لمنفعة البمديات ومجالس الخدمات  48استنادا لممادة  .4
%( 6)جية تقوم بميام البمدية ووظائفيا بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتيا  المشتركة وأي

عمى المشتقات النفطية التي تنتجيا أو تستوردىا شركة مصفاة البترول األردنية أو أي جية 
 .زيت الوقود ءأخرى تقوم بمياميا باستثنا

 ىالتي تستوف من الرسوم% 40من القانون ذاتو فإنو يخصص لمبمديات  49لممادة  اواستناد .5
  .بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات

عن مخالفات ى من ذات القانون فانو يخصص لمبمديات الغرامات التي تستوف 50لممادة  ااستناد .6
 .قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبمدية

د الواردات التي تجبييا الحكومة لمنفعة البمديات من ذات القانون فانو يقي 51لممادة  اواستناد .7
 .مانة البمديات لدى وزاره الماليةأ( 50، 49، 48)بمقتضى المواد 

من فقره أ من قانون بمديات فان البمدية تستوفي من مشتري األموال المنقولة  47لممادة  ااستناد .8
 .من بدل المزايدة األخيرة %3التي تباع في المزاد العمني ضمن منطقة البمدية رسما بنسبة 

من القانون ذاتو فانو تجري جميع البيوع بالمزاد العمني  بواسطة  47استنادا لمفقرة ب من المادة  .9
 .طمع كل سنة ماليو بالمزاد العمنييعينيم الرئيس وتمتزم البمدية رسوم الداللة في م داللين

وزيع حصيمة ىذه الواردات عمى القانون ذاتو فانو يتم ت 51لمفقرة ب من المادة  اواستناد .10
االعتبارات التالية ى يب عمى أن تراعسالبمديات بنسب التي يقررىا مجمس الوزراء بناء عمى تن

 :عند تعين كل حصة كل بمديو
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   عدد سكانيا 

  نسبة مساحتيا في جمب اإليرادات 

  ما إذا كان ليا مركز ذو أىميو خاصة 

 محمي ما يترتب عمييا مسؤوليات ليس ليا طابع. 
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 م2009الجانب اإلداري والمالي كما ىو في كانون الثاني 

 

 :عدد موظفي البمدية

موظفًا في يتوزعون  (172)قسم و  ودائرة  (17)في المركز يتوزعون عمى  (58)موظفًا منيم  (232)

. موظفين في محكمة البمدية( 10)مناطق و  (7)عمى 

تحتية وطرح عطاءات المشاريع واإلشراف عمييا ومتابعة تقدم البمدية الخدمات األساسية والبنية ال

احتياجات المواطنين ومتابعتيا واإلشراف عمى عمل المناطق التابعة لمبمدية 
 

محكمة البمدية  دائرة وقسم            17 مناطق          7
 

 

 .دينار( 2,950,718.000) 2009بمغت موازنة البمدية لمعام 
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( المناطق)ىا اإلدارية تاالبمدية ووحدتطور  
 

مسيرة البمدية، مرت بعدة مراحل تطورية حتى وصمت الى وعبر الحقب الزمنية التي مرت بيا 
: ما ىي عميو اآلن وفيما يمي سنورد تفصياًل ليذه المراحل 

. المجالس القروية: المرحمة األولى
 

 (1969 – 1967)مجمس قروي ديرعال  .1
 

األعضـــاء قم الر  الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1969 1967عقاب حمد الفاعور 
 نائباً / محمد عوض النشاش . 1   

 نايف احمد ابو حميد. 2   

ىوب الصوالحة لمبارك محمد ال. 3   
عواد عيد المشاىرة . 4   
سميمان محمد مفضي الغراغير . 5   
أبو عمر / احمد سميمان الصالحات . 6   

 

 .1/4/1981تأسس المجمس القروي في : لطوال الجنوبيمجمس قروي ا .2
 

األعضـــاء الرقم   الفترةرئيس المجمس الدورة االولى 

إلى من 

   1/4/1985 1/4/1981النعيم  محمد صالح احمد
 نائبا/ الديات  محمد عمي غصاب. 1   

 سكرتير/ حسن الدياتحسن إبراىيم . 2   

 
  

/ فرحات العبداهلل معروف محمود . 3
 أمين الصندوق

الفرحات   عبداهلل فرح محمود. 4   
نواف محمد إسماعيل الديات . 5   
محمد موسى سالمة الشحادات . 6   
ديات حسن إبراىيم حسين ال. 7   
صالح أبو خضير  دمحمد محمو. 8   
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محمد حسين العمي الحمد . 9   
عبد العزيز سميمان الديات . 10   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةس الدورة الثانية رئيس المجل

إلى من 

   1/4/1989 1/4/1985النعيم محمد صالح احمد 
 نائبا/ الديات محمد عمي غصاب . 1   

 محمد موسى سالمة الشحادات. 2   

 عبد المولى خمف محمود العالقمة. 3   

محمد حسين العمي الحمد . 4   
ح عمي احمد عقمة الصال. 5   
 

  
 عبد العزيز عبد العزيز سميمان. 6

الديات 
. دياتحسن إبراىيم حسين ال. 7   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةلثالثة ارئيس المجمس الدورة 

إلى من 

   21/7/1994 1/4/1989النعيم محمد  صالح احمد
 عمي احمد عقمة الصالح. 1   

 فايز سميمان محمد الشحادات. 2   

 مد حسين العمي الحمدمح. 3   

محمد عمي مصمح أبو خضير . 4   
عبد المولى خمف محمود العالقمة . 5   
سالم عبد اهلل محمد السكر . 6   

 

 

: 3/12/1972تأسس مجمس القروي الطوال الشمالي بتاريخ : مجمس قروي الطوال الشمالي .3
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1976 1972بيع راج ذياب محمد مشوط الالح
 خمف محمد القاسم. 1   

 فرج دبي السالم. 2   
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 مطمق محمد حسين. 3   

عبد اهلل محمد مريحيل . 4   
ذيبان السيو الربيع . 5   
إبراىيم سميمان ىزاع . 6   

 
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1982 1976بيع رد مشوط الالحاج ذياب محم
 محمود عمي المحسن. 1   

 أحمد محمد اليزاع. 2   

 عواد حسين العالقمة. 3   

معيوف محمد سميمان . 4   
محمود ذبالن الربيع . 5   

 
 
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1986 1982إبراىيم سميمان ىزاع الربيع 
 براىيم محمد مشوط الربيعإ. 1   

 محمود إبراىيم سميمان المحسن. 2   

 ىاني عبد محمد المحسن. 3   

ذياب سيو برجس الربيع . 4   
مصطفى موسى برىم المحسن . 5   
عواد سميمان ناصر العالقمة . 6   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1992 1986لربيع إبراىيم سميمان ىزاع ا
 ىاني عبد محمد المحسن. 1   

 إبراىيم محمد مشوط الربيع. 2   

 ذيبان سيو الربيع. 3   
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طعمة سالم سميمان المحسن . 4   
عمي ارحيل راشد . 5   
محمود ثميج سميمان العالقمة . 6   

 
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1994 1992يمان ىزاع الربيع إبراىيم سل
 ىاني عبد محمد المحسن. 1   

 طعمة سالم سميمان المحسن. 2   

 محمد حسن إبراىيم سمور. 3   

إبراىيم محمد مشوط الربيع . 4   
تركي سيو برجس الربيع . 5   
خمف قاسم محمد أبو نجرة . 6   
محمود ثميج سميمان العالقمة . 7   

 

 

 :ار ضر مجمس قروي .4

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 
   08/08/1972 14/09/1966جميل حسين الفاعور 

 نوري ذيب الشطي. 1   

 عبد الحميد ابو العماش. 2   

 محمد زايد مبارك الشطي. 3   

 كريم عيسى السالم الشطي. 4   

 حسين السالم البيادلة. 5   

 حمد الشطيعيسى عيد م. 6   

عبد الكريم عبداهلل الضميدات . 7   
عمي السعد البخيت الشطي . 8   
عمي عيد محمد الشطي . 9   
الحاج مصطفى عبد الرحمن الشطي . 10   
محسن محمد سعيد الفاعور . 11   
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األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   29/01/1973 08/08/1972نوري ذيب الشطي 
 عبد الحميد ابو العماش. 1   

 محمد زايد مبارك الشطي. 2   

 كريم عيسى السالم الشطي. 3   

 حسين السالم البيادلة. 4   

عبد الكريم عبداهلل الضميدات . 5   
عمي السعد البخيت الشطي . 6   
عمي عيد محمد الشطي . 7   
الحاج مصطفى عبد الرحمن الشطي . 8   
محسن محمد سعيد الفاعور . 9   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   25/02/1978 29/01/1973حسن البيادلة 
 عبد الحميد ابو العماش. 1   

 محمد زايد مبارك الشطي. 2   

 محمود الداوود الشطي. 3   

 عبد الكريم عبداهلل الضميدات. 4   

سى الشطي احمد عي. 5   
محسن محمد سعيد الفاعور . 6   
عمي السعد البخيت الشطي . 7   
عمي عيد محمد الشطي . 8   
الحاج مصطفى عبد الرحمن الشطي . 9   
عادل نوري الشطي . 10   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   25/02/1978 29/01/1973حسن البيادلة 
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 بد الحميد ابو العماشع. 1   

 محمد زايد مبارك الشطي. 2   

 محمود الداوود الشطي. 3   

 عبد الكريم عبداهلل الضميدات. 4   

احمد عيسى الشطي . 5   
محسن محمد سعيد الفاعور . 6   
عمي السعد البخيت الشطي . 7   
عمي عيد محمد الشطي . 8   
الحاج مصطفى عبد الرحمن الشطي . 9   
عادل نوري الشطي . 10   

 

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   11/4/1984 25/2/1978احمد العيس الشطي 
 عبد الحميد أبو العماش. 1   

 حسين السالم البيادلة. 2   

 عمي سعد الشطي. 3   

 عمى عيد الشطي . 4   

 مصطفى عبد الرحمن الشطي. 5   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس ئيالر

إلى من 

   20/9/1987 11/4/1984حسن البيادلة 
 مخمد محمد سالم الشطي. 1   

 احمد فالح خمف الشطي. 2   

 امين محمد فالح ابو العماش. 3   

 حسين محمود حسين الفاعور. 4   

 صالح احمد مفمح الضميدات. 5   

الشطي عمر عيد محمد . 6   
اسماعيل سميمان الشطي . 7   
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األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   25/2/1988 20/9/1987مخمد محمد سالم الشطي 
 محمد فالح خمف الشطي. 1   

 امين محمد فالح ابو العماش. 2   

 حسين محمود حسين الفاعور. 3   

 صالح احمد مفمح الضميدات. 4   

 عمر عيد محمد الشطي. 5   

اسماعيل سميمان محمد الشطي . 6   
 

 : بو عبيدة والبالونةمجمس قروي ا .5

لس القروي  محمد رئيس المج 11/7/1994ولغاية  30/8/1986من  1986تأسيس المجمس القروي عام 
عة آالف نسمة تقريبا كيمو متر مربع وعدد السكان سب 9مساحة ألبمده  1994ولغاية  1986الكريم رشيد من  عبد

 
األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

 الكريم ارشيد البالونة محمد عبد
 

1985 1988   

 
  

عضو / المرحوم حسن حمد بركات . 1
 ونائب رئيس

 انيالمرحوم احمد محمد حسن العط. 2   

 المرحوم عارف عبداهلل مناور . 3   

 اهلل البالونة جميل عمى عبد. 4   

 سميمان محمود الخدام. 5   

 محمد عبداهلل حمدان الياسين . 6   

احمد محمد سالم العمارات . 7   
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1991 1988الكريم ارشيد البالونة  محمد عبد
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عضو / الكريم سميمان الدوجان  عبد. 1
 يسونائب الرئ

 جميل عمى عبداهلل البالونة. 2   

 سميمان حسين عمى الحرواي. 3   

 محمد عبداهلل الياسين. 4   

 المرحوم احمد حسين العطيان. 5   

 المرحوم عارف عبد اهلل مناور. 6   

صالح عبد الكريم الشنيور . 7   
 
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1994 1991الكريم ارشيد البالونة  عبدمحمد 
 

  
عضو / الكريم سميمان الدوجان  عبد. 1

 ونائب الرئيس

 جميل عمى عبداهلل البالونة. 2   

 سميمان حسين عمى الحرواي. 3   

 فرحان موسى الخدام. 4   

 فارس محمود العمارات. 5   

 نيعبداهلل الياس دمحم. 6   

الشنيور  صالح عبد الكريم. 7   
محمد احمد العطيان . 8   

ضافة أعضاء جدد لمدورة، مثل  : خالل الدورة أعاله استقال بعض األعضاء وا 
عثمان سممان فالح العطيان بداًل من محمد احمد العطيان  .1
 .عبد الفتاح فالح أبو زنيمة بداًل من سميمان حسين الحراوي .2

ضافة العضو ممدوح محمد عبد العزيز وأيضا محمد . حسين العطيان وا 
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 1983تأسس أول مجمس قروي سنة  :مجمس قروي خزما  .6

 : المجمس األول    
 

 الفترة الرئيــــــــــس
( سنتان وشيران وتسعة عشر يوماَا )

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   22/5/1985 3/2/1983  .جابر شعبان حسن أبو صيام
صميح  أبوعايش سميمان محمد . 1   
يمان صالح أبو صالح سل. 2   
احمد سميمان أبو نجا  . 3   
محمد عوض أبو دامس . 4   
محمد شعبان حسن أبو صيام . 5   
محمد مذيب حمدان الشطي . 6   
غوش  أبويوسف سوقي سالمو . 7   

 

 الفترة الرئيــــــــــس
( سنة واحدة)

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   22/5/1986 22/5/1985. عيد عمي أبو نقيره
هلل أبو حسان ا عبد. 1   
عبد الرحمن أحميد أبو صميح . 2   
تيسير مصالحو . 3   
عمي جمعو األسمر . 4   
محمد عوض أبو دامس . 5   
سميمان صالح . 6   
حسن سميمان نصير أبو صيام . 7   

 

 

 الفترة الرئيــــــــــس
سنتان واحد عشر شير وثالثة )

( اً وعشرون يوم

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   15/05/1989 22/5/1986صميح  أبوالرحمن حميد صميح  عبد
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حسن سميمان نصير أبو صيام . 1   
عبد اهلل أبو حسان . 2   
عمي جمعو األسمر . 3   
دامس  محمد عوض أبو. 4   
سميمان صالح أبو صالح . 5   
عيد عمي أبو نقيرة . 6   
مصالحو  تيسير. 7   

 

 1989تأسس سنة : المجمس الرابع 
 

الفترة  ــــــــــسالرئي
 (ستة شيور وثالثة عشر يوماَا )

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

مساعد  -عبد هلل صالح أبو حمور
متصرف 

15/5/1989 29/12/1990   

أبو صميح  رعايش سميمان عبد القاد. 1   
حسن سميمان نصير أبو صيام . 2   
محمد عوض أبو دامس . 3   
عبد اهلل أبو حسان . 4   
عيد عمي أبو نقيره  . 5   
إبراىيم سميمان مصالحو . 6   
عمي جمعو األسمر . 7   
سميمان صالح أبو صالح . 8   

  
الفترة ــــــــــس الرئي

( أيامخمسة شيور وثالثة )
األعضـــاء الرقم 

إلى من 

و لقادر أبا عايش سميمان عبد
صميح 

29/12/1990 01/06/1991   

دامس  أبومحمد عوض سالم . 1   
حسان  أبوعبداهلل . 2   
نقيره  أبوعيد عمي . 3   
سميمان مصالحو  إبراىيم. 4   
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األسمر عمي جمعو . 5   
صالح  أبوسميمان صالح . 6   

 

 

الفترة ــــــــــس الرئي
( خمسة شيور)

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

لقادر أبو ا عايش سميمان عبد
صميح 

01/06/1991 30/10/1991   

صيام  أبوحسن سميمان نصير . 1   
صميح  أبوعبد الرحمن حميد . 2   
صيام  أبواحمد شعبان حسن . 3   
صالح  أبوسميمان صالح . 4   
بالونو  إبراىيممفمح . 5   
صيام  أبوموسى حسين محمد . 6   
صميح  أبو نعبد الرحم احمد محمود. 7   
محمد نمر حسين امريسي . 8   
محمد موسى سميمان المحسن . 9   
صميح  أبويوسف خالد . 10   
احمد خميل موسى مصالحو . 11   

 
 

 1991المجمس السابع تأسس عام 
 

الفترة ــــــــــس الرئي
( سبعة شيور وسبعة وعشرون يوماَا )

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   27/6/1992 30/10/1991صيام  أبود حسن حسين احم
عبد الكريم حميد أبو صيام . 1   
خميل محمد خميل أبو صالح . 2   
احمد محمود نزال . 3   
عايش سميمان محمد أبو صميح . 4   
محمد شعبان أبو صيام . 5   
محمد عبد الرحمن أبو صميح . 6   
عبد اهلل أبو حسان . 7   
بالونو الالفتاح جميل رزق  عبد. 8   
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الفترة ــــــــــس الرئي
( خمسة شيور)

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

مساعد  –ىاشم اسحق العدوان 
متصرف 

27/6/1992 02/12/1992   

الزعبي  إسعاف. 1   
سمير أبو العسل . 2   
ميخائيل عايد صويص . 3   

 

الفترة ــــــــــس الرئي
ثة شيور وتسعة ثالث سنوات وثال)

( أيام

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   11/3/1995 02/12/1992القادر أبو صميح  عايش سممان عبد
إبراىيم محمد مرجان . 1   
عبد عمي محمد عوض نصيرة . 2   
سميمان صالح أبو صالح . 3   
 الرحمن حسين محمد عبد. 4   

أبو صميح 
مشاىرة محمد موسى سميمان . 5   
الفتاح جميل رزق بالونو  عبد. 6   
احمد شعبان حسن أبو صيام . 7   
 احمد سالم بالل سعد الصقر. 8   

 رمضان محمد صميح أبو صميح. 9   

 

 :مجمس قروي أبو عبيدة والبالونة  .7

م الكري عبد محمد)لس القروي  رئيس المج 11/7/1994ولغاية  30/8/1986من  1986س المجمس القروي عام تأس
كيمو متر مربع وعدد السكان سبعة آالف نسمة تقريبا  9مساحة ألبمده  1994ولغاية  1986من  (رشيد

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1989 1986الكريم ارشيد البالونة  محمد عبد
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عضو / المرحوم حسن حمد بركات . 1
 ونائب رئيس

 انيحمد حسن العطالمرحوم احمد م. 2   

 المرحوم عارف عبداهلل مناور . 3   

 جميل عمى عبداهلل البالونة . 4   

 سميمان محمود الخدام. 5   

 محمد عبداهلل حمدان الياسين . 6   
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   1994 1989الكريم ارشيد البالونة  محمد عبد
 

  
/ الكريم ارشيد البالونة  د عبدمحم. 1

 رئيس المجمس القروي

 
  

عضو / الكريم سميمان الدوجان  عبد. 2
 ونائب الرئيس

 جميل عمى عبداهلل البالونة . 3   

 سميمان حسين عمى الحرواي . 4   

 محمد عبد اهلل حمدان . 5   

 المرحوم احمد حسين العطيان . 6   

 مناور  المرحوم عارف عبد اهلل. 7   
 

:  (2001لغاية عام )المجالس البمدية : المرحمة الثانية 
: بمدية ديرعال. 1

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1972 1969عقاب حمد الفاعور . 1
حميد  أبونايف احمد . 1    
سيممان الظاىر الغراغير . 2    
ر محمد توفيق الفاعو. 3    
مبارك محمد الميوب الصوالحو . 4    
محمد عوض النشا ش . 5    
عواد العيد المشاىره . 6    
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األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1977 1973عقاب حمد الفاعور . 2
مبارك محمد الميوب الصوالحو . 1    
احمد موسى اشياب . 2    
عوض النشاش  محمد. 3    
الغراغير  إبراىيمسعد سميمان . 4    
احمد سميمان الصالحات . 5    
محمد فارس جوده . 6    

 
 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1981 1977عقاب حمد الفاعور . 3
احمد موسى اشياب . 1    
محمد عوض النشاش . 2    
فارس جوده محمد . 3    
سعد سميمان الغراغير . 4    
مبارك محمد الميوب الصوالحو . 5    
  احمد سميمان الصالحات. 6    

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1985 1981عبد الكريم الفاعور . 4
احمد موسى اشياب . 1    
محمد عوض النشاش . 2    
حمد فارس جوده م. 3    
الغراغير  إبراىيمسعد سميمان . 4    
مبارك محمد الميوب الصوالحو . 5    
احمد سميمان الصالحات . 6    
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األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1989 1985عبد الكريم الفاعور . 5
احمد موسى اشياب . 1    
شاش محمد عوض الن. 2    
محمد فارس جوده . 3    
حميد  أبونايف احمد . 4    
إبراىيم سعد سميمان . 5    
حسين الغراغير  إبراىيماحمد . 6    
سميمان عبداهلل الغراغير . 7    
سممان ىاشم جمعو . 8    

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 
   1993 1989عبد الكريم الفاعور . 6
محمد خمف الصوالحو . 1    
سميمان عبداهلل الغراغير . 2    
سالم احمد سميمان الغراغير . 3    
سميمان محمد مفضي الغراغير . 4    
نجره  أبوعدنان أمين . 5    
محمد سميم الغراغير . 6    

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   1994 1993عبد الكريم الفاعور . 7
محمد موسى اشياب . 1    
ياغي  زمحمد عبدا لعزي. 2    
مبارك محمد الميوب الصوالحو . 3    
محمد فارس جوده . 4    
سعود سميمان الغراغير . 5    
نجره  أبو أمينعدنان . 6    
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األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   12/7/1995 25/7/1994الميندس محمد حسن العواممة 
 جمال حسن. د . 1   

 محمود حماد. 2   

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

رئيس لجنو الدكتور سالم . 8
الجنيدي 

1994 1995   

جمال الختوم . 1    
زيد  أبوالميندس مصطفى . 2    
ىندس احمد حسن فؤاد الم. 3    
سيام نوري البندر الربيع  السيدة. 4    
الدكتور احمد الحوارات . 5    
الميندس فاروق بشابشو . 6    

 

ــــــــــس الرئي
( لجان بمدية) 

األعضـــاء الرقم الفترة 

إلى من 

   11/7/1995 11/3/1995قيس أنور سميمان عويس . م
ي أيوب عطا عبداهلل عل. د. 1   
كايد عبد حسين . 2   
عواد محمد الحسن العالقمة . 3   
خالد سميمان المصري . 4   

 

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 
   1999 1995عبد الكريم الفاعور . 9
ذيب محمد بطبيط . 1    
احمد صالح مييدي . 2    
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ه وليد محمد فارس جود. 3    
عوض اهلل سالم . 4    
سميمان محمد مفضي الغراغير . 5    
وبعد تغيب احمد / احمد النشاش . 6    

النشاش عن الحضور ثالثة جمسات 
تم استدعاء العضو ظاىر يوسف 

شحادات 
 
 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   2001 1999عبد الكريم الفاعور . 10
احمد محمد البعجاوي . 1    
العالقمة عواد محمد حسن . 2    
احمد صالح مييدي المشاىره . 3    
خمف حمدان قاسم الغراغير . 4    
سميمان عبداهلل الغراغير  إسماعيل. 5    
(. ام رعد)خولو سميمان الشطي . 6    

 
 

: بمدية خزما . 2
 

ــــــــــس الرئي
( لجان بمدية)

  الفترة
 

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

    11/03/1995قيس انس سميمان عويس 
 الدكتور عطا عبداهلل عمي االيوب. 1   

 كايد عبد حسين إسماعيل. 2   

 عواد محمد الحسن العالقمة. 3   

 خالد سميمان المصري. 4   
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المجمس البمدي األول 
 

الفترة  الرئيــــــــــس 
( ثة أيامأربعة سنوات وثال)

األعضـــاء الرقم 

إلى من 

   14/7/1999 11/7/1995عايش سممان عبد القادر أبو صميح 
محمد سعيد البالونة نائبًا  إضافةتم     

لمرئيس 
 خالد عمي جمعو شحادات. 1   

 عيد عمي أبو نقيرة. 2   

 أبو صميح نبسام عبد الرحم. 3   

 محمد سعيد محمد إبراىيم. 4   

 محمد إبراىيم سميمان أبو صالح. 5   

 خميل نمر سالم أبو حسان. 6   

 1996ثم أضيف عضوان اثنان في سنة 
مساعد متصرف  –مطيع الجغبير  -
 مدير ىندسة ديرعال –محمود أبو جابر  -

 
المجمس البمدي الثاني 

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

لغاية دمج  14/7/1999ليح الرحمن حميد أبو ص عبد
 البمديات

  

 محمد سعيد محمد إبراىيم. 1   

 خميل محمد سالم أبو حسان. 2   

 حسن احمد جمعو أبو صيام. 3   

 احمد شعبان أبو صيام. 4   

 عبداهلل خميل عبداهلل. 5   

 محمد إبراىيم أبو صالح. 6   
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: عبيدة والبالونة  أبوبمدية . 3
ـــس ـــــــالرئي

( لجنة بمدية)
األعضـــاء الرقم   الفترة

إلى من 

   11/7/1995 11/7/1994رئيس لجنة / سعيد محمد قوقزه
 محمد يوسف الدوجان  .د. 1   

 ذيب جريبان  سنعمي مح. 2   

 فياض عبد الكريم فياض . 3   

عمي ذيب ظييرات . 4   
 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   14/7/1999 19/7/1995احمد يوسف أبو زنيمة 
 

  
عضو / لح أبو غوش اإبراىيم محمد ف. 1

 ونائب رئيس

 إسماعيل محمد حسن العطيان . 2   

 ياسين موسى محمد البالونة. 3   

عثمان سممان الفالح . 4   
محمود صبح الياسين . 5   
وليد عبد الكريم فريحات . 6   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس يالرئ

إلى من 

   23/7/2001 15/7/1999سالم العمارات 
 صالح عبد الكريم البالونة. 1   

 صالح الشنيور. 2   

 سعد حسن الشنيور. 3   

حممي احمد الرويعي . 4   
وليد عبد الكريم فريحات . 5   
شواف يوسف الخدام . 6   
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: ل الجنوبيبمدية الطوا. 4
لجنة بمدية الطوال الجنوبي 

21/7/1994 
األعضـــاء الرقم   الفترة

إلى من 

/ زنيمة أبوعبد الكريم فالح . م
رئيسًا 

21/07/1994 21/07/1995   

 نائباً / النعيمأحمد كامل صالح . 1   

 محمد عبد الفتاح. د. 2   

فياض الحوارات . م. 3   
فضة محمد الحديدي . 4   
منذر نصراوين . 5   

 

رؤساء البمديات واألعضاء لكل فترة 
:وىم    
بمدية الطوال / الدورة األولى 
 21/7/1995الجنوبي من 

األعضـــاء الرقم   الفترة

إلى من 

   20/07/1999 21/07/1995صالح احمد محمد النعيم 
 

  
/ محمد سميمان محمد الشحادات . 1

 نائبا

 
  

/  دياتيم حمدان المحمد عبد الكر. 2
 عضو

الديات  عبداهللعبداهلل خمف . 3   
فضة محمد فالح الحديدي . 4   
صيتان محمود نزال الصالحات . 5   
موسى عبد الرحيم الشحادات . 6   

 

 

رؤساء البمديات واألعضاء لكل فترة 
:وىم    
بمدية الطوال / الدورة الثانية  
 21/7/1999الجنوبي من 

األعضـــاء قم الر  الفترة

إلى من 

   20/07/2002 21/7/1999عمي غصاب محمد الديات 
 نائبا/ راضي سالمة عبد عالقمة . 1   

 دياتمحمد عبد الكريم حمدان ال. 2   

خمف محمد سميمان الديات . 3   
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صيتان محمود نزال الصالحات . 4   
حمزة محمد عبد الكريم الخطيب . 5   
فالح الحديدي  فضة محمد. 6   
مشرف ناجي العالقمة . 7   

 

: بمدية الطوال الشمالي. 5

رئيس لجنة بمدية الطوال الشمالي 
األعضـــاء الرقم   الفترة

إلى من 
   1/10/1994 9/7/1994الميندس سالم عمي الحياري 

1/10/1994الميندس عمي البخيت   10/7/1995   

 عزبالدكتور وائل عبد المعطي ال. 1   

 مخمد سميم إبراىيم الياصجين. 2   

ىزاع قطيش ىزاع الصقور . 3   
سامي قاسم أبو صالح . 4   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةرؤساء البمديات واألعضاء لكل فترة 

إلى من 

   10/7/1999 11/7/1995ىاني عبد محمد المحسن 
 جاسر خمف قاسم المشاىرة. 1   

 يل الرائد المشاىرةإسماعيل ارح. 2   

 يوسف عبد القادر محمد القرناوي. 3   

تميم سعد محمد المحسن . 4   
حسن حسين عمي المحسن . 5   
حمدان محمود المشاىرة . 6   

 

األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   23/7/2001 15/7/1999ىاني عبد محمد المحسن 
 ي المحسنحسن حسين عل. 1   

 بيعركفا نوري بندر ال. 2   

 نمر عبد الحميم محمود الربيع. 3   

حامد محمد موسى المحسن . 4   
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عايد محمود وىدان العالقمة . 5   
تميم سعد محمد المحسن . 6   

 

: بمدية ضرار . 6
ــــــــــس الرئي

( ترفيع المجمس القروي)
لجان بمدية 

األعضـــاء الرقم   الفترة

إلى من 

   28/7/1994 25/2/1988مخمد محمد سالم الشطي 
 ياسر سميمان الشطي . 1   

 إسماعيل محمد سميمان . 2   

  محمود عمي السعد البخيت. 3   

  امين محمد فالح ابو العماش. 4   

  حسن محمود حسين الفاعور. 5   
 

 

ــــــــــس الرئي
( لجنة بمدية ضرار)

لجان بمدية 

األعضـــاء الرقم   لفترةا

إلى من 

   12/7/1995 25/7/1994محمد حسن العواممة . م
 الدكتور جمال حسن مطمق. 1   

 محمود عبد القادر. 2   

 سمطان عبداهلل مياوش. 3   
 

 

األعضـــاء الرقم   الفترةالرئيس 

إلى من 

   14/7/1999 12/7/1995مشيور احمد عيسى الشطي 
 سميمان فالح الشطي. 1   

 الحاج مصطفى عبد الرحمن الشطي. 2   

تم ضم مجمس قروي الرويحة 
 29/05/1997بتاريخ 

رضوان صالح رضوان الشطي . 3  
محسن عبد القادر المجاغفة . 4  
محمد فالح فالح الشطي . 5  

يوسف خميف الغنام . 6   
صالح ذياب التركمان . 7   
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األعضـــاء الرقم   الفترةــــــــــس الرئي

إلى من 

   تم الدمج 14/7/1999مشيور احمد عيسى الشطي 
 نوري ذيب الشطي. 1   

 ةغفامحسن عبد القادر المج. 2   

 سميمان فالح الشطي. 3   

 حسين فارس الشطي. 4   

يوسف احمد الفار . 5   
 احمد خضر النواتي. 6   

مصطفى فالح الشطي . 7   
 

 

( م 2007بمدية ديرعال الجديدة لغاية عام ) مشروع دمج البمديات  : لمرحمة الثالثة ا
 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

رئيس لجنة بمدية ديرعال . 1
الجديدة الميندس محمود أبو 

رمان 

30/07/2001 17/01/2002   

الكريم حمد الفاعور  عبد. 1    
محمد الديات  عمي غصاب. 2    
الدكتور سالم العمارات . 3    
مشيور احمد الشطي . 4    
ىاني عبد المحسن . 5    
صميح  أبو نلرحما عبد. 6    
زنيمة  أبوسامي . 7    
الغني السعايده  الميندس عبد. 8    
الميندس عدنان الغرايبو . 9    
الدكتور احمد الحوارات . 10    
خولو حسين الغراغير  السيدة. 11    

 
 



 74من  39

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

رئيس لجنة بمدية ديرعال . 2
الميندس عادل  الجديدة

الخطاطبو 

18/01/2002 07/01/2003   

الكريم حمد الفاعور  عبد. 1    
محمد الديات  عمي غصاب. 2    
لعمارات الدكتور سالم ا. 3    
مشيور احمد الشطي . 4    
ىاني عبد المحسن . 5    
صميح  أبو نلرحما عبد. 6    
زنيمة  أبوسامي . 7    
الغني السعايده  الميندس عبد. 8    
الميندس عدنان الغرايبو . 9    
الدكتور احمد الحوارات . 10    
خولو حسين الغراغير  السيدة. 11    

 

األعضـــاء الرقم الفترة ـــــــس ـــالرئيالرقم 

إلى من 

رئيس لجنة بمدية ديرعال . 3
منذر الميندس  الجديدة

. محمد بخيت

07/08/2003 21/07/2004   

ىاني عبد المحسن . 1    
 تعمي عقمو الصالحا. 2    
العالقمة راضي سالمو . 3    
الدكتور سالم العمارات . 4    
حمد اليزاع الربيع منى م السيدة. 5    
خولو حسين الغراغير  السيدة. 6    
مشيور احمد الشطي . 7    
الميندس مصطفى أبو زيد . 8    
عادل خميل أبو صيام . 9    
الشطي  إسماعيل سميمان. 10    
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األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

   18/04/2007 21/07/2004سالم عمي الحياري  الميندس. 4
ىاني عبد المحسن . 1    
 تصالحالعمي عقمو ا. 2    
العالقمة راضي سالمو . 3    
الدكتور سالم العمارات . 4    
منى محمد اليزاع الربيع  السيدة. 5    
خولو حسين الغراغير  السيدة. 6    
مشيور احمد الشطي . 7    
الميندس مصطفى أبو زيد . 8    
عادل خميل أبو صيام . 9    
الشطي  إسماعيل سميمان. 10    

 
 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

محمود عبد اهلل  الميندس. 5
النسور 

19/04/2007 31/07/2007   

الدكتور احمد الحوارات . 1    
مدة شير / الدكتور احمد شنيكات. 2    

( ىا توفيفقط  وبعد) 
الميندس عمي قداح . 3    
وجدي مساعده . 4    
الديات  شحادةالميندس . 5    
زبيد  أبوالميندس سعيد . 6    
الميندس غسان الجمل . 7    
العدوان  إسماعيلالسيد محمد . 8    
منى محمد اليزاع الربيع  السيدة. 9    
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لرئيس وكامل أعضاء المجمس البمدي رة لمباشاالنتخابات ال:  المرحمة الرابعة
:  2007/ بمدية ديرعال الجديدة. 1

 

األعضـــاء الرقم الفترة ــــــــــس الرئيالرقم 

إلى من 

    01/08/2007الديات  محمد سميمان ةخميف. 1
عبد العالقمة  راضي سالمو. 1    
الغراغير  أحمد ىناء رضا. 2    
نجره  أبو قاسم ىاني سعد. 3    
المحسن  طعمو سالم جميمة. 4    
محمد مفمح العطيان  احمد. 5    
إصبع  أبو شحادة محمد احمد. 6    
يوسف محمود احمد مصطفى . 7    
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:  (اإلدارية والمسؤوليات تاألقسام والوحدا)البمدية المركزية 
 

 :الدوائر .1
 

 مركز تكنولوجيا المعمومات 

:- افة فئات المجتمع المحمي ومن ىذه الدوراتعديدة لك تويقدم المركز دورا
 

( دينار)كمفة تال    
 8ساعة  18 مدتياقدمو في الحاسوب     تدورة م. 1
 9ساعة  20 مدتيادورة استخدام نظام النوافذ . 2
 12ساعة  26 مدتيادورة معالجة النصوص       . 3
 12ساعة  30 مدتيادورة الجداول االلكترونية     . 4
 10ساعة  20 مدتيادورة استخدام االنترنت        . 5
 9ساعة  18 مدتيادورة عرض الشرائح          . 6

 

 مكتبة بمدية ديرعال: 

ة ويتم استخدام قاعة ـــــــالداخمية والخارجي عارةواإل ىاخدمة المطالعة لروادتقدم مكتبة البمدية 
. (البمدية)  ة األم ــمع المؤسس بالترتيب الرسميةت والمحاضرات اة لالجتماعــالمكتب

 

:- مقتنيات المكتبة العامة
مختمف  في كتاب( 5000)يقدر عدد مقتنيات المكتبة العامة من الكتب والمجمدات ب 

:- وىيمعارف من المقتنيات المكتبة عدة أقسام  تأخذو ؛المعارف والعموم والمواضيع
. المعارف العامة .1
 .الديانات .2

 .العموم االجتماعية .3

 .غاتالل .4

 .العموم النظرية .5

 .العموم التطبيقية .6

 .الفنون .7

 .اآلداب .8

 .والجغرافيا والتاريخ مالسير والتراج .9

 .الفمسفة .10
 

:- تزويد المكتبة العامة
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يتم تزويد المكتبة من الكتب واإلصدارات الجديدة عن طريق الشراء المباشر من المؤلفين أو 
 .داء وتبرعإه كتاب 20 تزويد المكتبة بـمن دور النشر، وقد تم 

:- نشاطات المكتبة العامة
لقد قامت المكتبة بعمل جناح خاص بالكتب الوطنية التي تتحدث عن الياشميين واألردن 

. بشكل مباشر وتم تزويدىا بالكتب الوطنية التي تعنى بذلك
. زائراَ ( 300 -150)زائرَا وشيريَا ( 20 -15)ويبمغ عدد رواد المكتبة يوميَا  -
. م2008دينار لعام ( 2000)المكتبة من البمدية  وتبمغ موازنة -
. مجمة مختمفة( 400)ويبمغ عدد المجالت في المكتبة  -
من المراجع والموسوعات وأميات الكتب وقواميس وأطالس، والمكتبة  دوتحتوي عمى عد -

. ومزوده بجياز حاسوب وطابعو
. ومراسل ن المكتبة،ومساعد أمي ويشغل المكتبة كادر وظيفي مكون من أمين مكتبة، -

 

 الدائرة القانونية 

 محكمة البمدية 

تختص محكمة  البمدية  بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البمدية، خالفا لإلحكام 
صادرة بمقتضى أي منيا وحسب مقتضى  أنظمة وأيةقوانين تحل محميا،  وأي، أدناهالمبينة 
  :الحال 

 .م 1953نة لس( 16)قانون الحرف والصناعات رقم  .1

 .م 1955لسنة ( 29)قانون البمديات رقم  .2

 .م 1966لسنة ( 79)ة رقم نيبقانون تنظيم المدن والقرى واأل .3

بالنسبة لمجرائم المتعمقة  1971لسنة ( 21)قانون الصحة العامة رقم  .4
 . وسمخيا تالحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانا أمراضبمكافحة 

 .م 2001لسنة ( 47)قانون السير رقم  .5

بالنسبة  1977لسنة ( 7)قانون رسوم خدمات المكاتب المينية والمدينة رقم  .6
 .محكمة أمانة عمان الكبرى إلى

 .قانون رسوم خدمات المكاتب المينية في مناطق البمدية  .7

 .1985لسنة ( 20)قانون رخص المين لمدينة عمان رقم  .8

 .1999لسنة ( 28)قانون رخص المين رقم  .9

 . محكمة البمدية بالنظر في الجرائم أي تشريع أخر يخول .10
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 الدائرة المالية : 

عداد ،وتدقيقيا ،تحصيل كافة استحقاقات البمدية الماليةب تعنى الدائرة المالية مشروع الموازنة  وا 
عدادنوية لمبمدية، الس وصرف االستحقاقات المترتبة عمى البمدية بعد  .ليا الخالصة السنوية وا 

 :-موظفين 7تكون الكادر الوظيفي ليذا القسم من يو .األصولتدقيقيا حسب 

. المدير المالي  .1
 .رئيس القسم المالي .2

 .رئيس قسم اإليرادات .3

 رئيس قسم الرواتب .4

 .رئيس قسم األمانات .5

 .أمين صندوق .6

 الداخمية والتدقيق ةلرقابرئيس قسم ا .7
 

  دائرة الحركة والصيانة
تناط بيذه الدائرة ميام متعددة في خدمة المجتمع المحمي ومناطق البمدية والمؤسسات األخرى، 

 المقدمةوطبيعة الخدمات  امن خالل اآلليات والناقالت المختمفة، وتحديد أماكن ووقت حركتو
األعطال فييا  ةخر تتبنى ىذه الدائرة صيانوفي الجانب اآل. ومستمزماتيا من كوادر ووقود 

من  ةلعاماكما وتتبنى ىذه الدائرة مسؤوليات الصيانة . ل فوري ومستدام عمى أيدي ماىرة بشك
.  ابنيو وماء وكيرباء وطرق
:- وتتضمن األقسام التالية

وم الموظفون فيو بتشغيل سير حركة عن اآلليات، ويق ولؤالمسوىو القسم : قسم الحركة. أ
. اآلليات من والى

ىذا القسم خدمات الصيانة العامة لمرافق البمدية وفق الكادر  ميقد: قسم الصيانة العامة. ب
: المتوفر تالياً 

. معمم طوبار. 1 
. فني كيرباء. 2 
فني حدادة . 3 
 .وسيارات البمدية آلياتيختص ىذا القسم بصيانة  :قسم صيانة اآلليات. ج
 



 74من  45

 

  المسمخ
الذبح الشرعي واإلسالمي  وبشــكل يومي بعممياتم ، ويقوم كادره 1970أنشئ المسمخ عام   

، وىو مزود بمرافق السالمة ائحمراض لكافة الذبألالصحيح ؛ المراقب صحيَا والخالي من ا
واألمان، وتتوفر فيو كافة الشـــــــــــروط الصحية ، وتتم صيانتو بشكل دوري كمما اقتضت 

 .ذبائحالحاجـــــــة حسب طبيعـــــة الجو والمكــان وال
 

 :األقسام  .2
 

 قسم التنظيــــــــــم 

وحده التنمية المحمية 
 

:- من اجل األىداف التالية م،2003تم تأسيس وحدة التنمية في البمدية عام 
من خالل رفع مستوى التأىيل  ؛والتركيز عمى دورىا التنموي البمدية،تطوير ميام  .1

واردىا مرحمة تحسين وتطوير م إلىلمموظفين، ونقل البمدية من مرحمة تقديم الخدمة 
. والبطالةالفقر  تيالمالية في مشاريع استثمارية تساىم في مكافحة ظاىر

 .الجديدة ومناطقيا التعريف بالفرص االستثمارية المتاحة في بمدية دير عال .2

التي تساىم في مكافحة ظاىرتي  ةلمانحااستقطاب رؤوس األموال والمؤسسات الدولية  .3
 .الفقر والبطالة

وتم تنفيذىما بمنحو من االتحاد السوق الشعبي وسوق المواشي، شروعي وقد تم اختيار م
. دينار 336000األوروبي تبمغ 

  قسم المشاريع
التي تقوم بيا  شراف عمى جميع المشاريع واألنشطةىذا القسم استحدث مجددَا ؛ ويقوم باإل

وميو أو سواء جيات حك البمدية، أو تشارك أو تساىم بيا مع جيــات أخرى في إطار البمدية ؛
.  خاصة 

  قسم الدراسات
مشروع مقترح قبل التنفيذ دراسة وافيو من  أيويقوم بدراسة  حديثًا؛استحدث  أيضاىذا القسم 

. الكمف والكوادر والمستمزمات ه، كما ويحددفشل أو همدى نجاح يحددجميع الجوانب ، و
 
 

  قسم الموازم 
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دخاليا في المستودعات حسب األصول والمشتريات  بشكل أساسي بتوريد الموازم العامة يمعن وا 
لتصرف وفق الحاجة لمناطق البمدية 

  قسم الثقافة واإلعالم 

:- وتناط بو الميام التالية، م2008حديثَا عام تم استحداثو 
قامة الفعاليات  ،والمشاركة بيا الترتيب والتنسيق ليا،و ،االىتمام بالنواحي الثقافية .1 وا 

. ات واألمسيات الثقافيةواالحتفاالت والندوات والمحاضر
 .االىتمام بالناحية التراثية .2

 .ن والفنانين في المنطقةياالىتمام بالمبدعين واألدباء والمثقفين والحرفي .3

 .نشر إبداعات أبناء المنطقةمحاولة  .4

 قسم التسمية والترقيم 

ساكن ليل الإذ يُعد ىذا القسم د ؛، ولو أىميو كبيرهالمستحدثةوىذا القسم أيضا من األقسام 
؛ فمن خاللو تتم عمميات تسمية الشوارع والطرقات والمداخل من خالل والزائر وعابر السبيل

، ومن خاللو أيضا يتم إعداد لوائح رقميو لمعمارات مات توضيحيو في أماكن واضحـــــةرآ
نو يسيل الوصول إوبالتالي ف ،شكال المباني في حدود منطقة خدمات البمديةأوالمنازل وجميع 

. نوان ميمــا بمغ بعده وصعوبتولمع

  قسم شؤون الموظفين
وحفظ ممفات خاصة بيم لتنظيم واجباتيم وحقوقيم  ،ويعنى ىذا القسم بمتابعة شؤون الموظفين

. حسب األصول
 ق قسم الحدائ

. والتكمفة والممكية ماكن، كما ويقوم بدراسة وتحديد األدم المناطق بإنشاء حدائق عامويخ وىو
 

 
 
 
 

 

 ووحداتيا اإلدارية البمدية 
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وكذلك سنورد اآلن بعض التفصيل حول  .بدوائرىا وأقساميا( األم)المركزية بمدية ال تحدثنا آنفًا عن
:  (المناطق)الوحدات اإلدارية السبعة التابعة ليا 

 

: وتحمل ىذه المنطقة اسم ديرعال ، وتخدم المناطق التالية :  منطقة ديرعال. 1
 وىو معبد  ؛(دير)األول  : نامي مكون من مقطعيوىي  من أصل آر :ديرعال

الكممتان وأصبح  وقد دمجت ،وىو المكان المرتفع لوجود التل ؛(عال)الثاني و
(. المكان المرتفع)أي ( ديرعال) :االسم المعاصر

لعموىا وكثرة  ؛(دبة)لكثرة األودية والتالل، وسميت  سميت بيذا االسم :الدباب
. في العصر الحديث( الدباب)وىو ( دبة)جمع  نجرافات واألخاديد وىياال

 .نسبة لعشيرة الصوالحة التي تقطنيا سميت بيذا االسم :الصوالحة

  
وتشمل المناطق ( زورضرار بن األ)الصحابي الجميل  إلىسميت بيذا االسم نسبة :  منطقة ضرار. 2

 : التالية 
كانت  طاحونة  ؛ حيثبناء الطاحونة في العصر العثمانيتم  : وادي الطاحونة

، (1800)اه سيل الزرقاء حتى عام سكر، وكانت تعمل بمي
. (1970)طاحونة قمح في عام   إلىومن ثم تم تحويميا 

. سمي نسبة لمعشيرة التي تسكنو  : حي الضميدات
 .يرة التي تسكنونسبة لمعش سمي  :  حي المجاغفة

 إلى وحدات سكنية كانت ارض حكومية وقامت الدولة بتوزيعيا    :  ةـــالمنشي
  .المواطنين وسميت بيذا االسم ألنيا أنشئت حديثا

 

 ،نة كان يعيش فييا في فصل   الشتاء؛ أل(الميداوي)اسم قديم يعود إلى األمير : الرويحا منطقة . 3
وفي نياية . وقد ذكر سبب تسميتيا سابقا حيث كانت ضمن مناطق بمدية ضرار

منطقة مستقمة؛ وذلك نظرًا لمحاجة الماسة استحداثيا وفصميا ك م تم 2008عام 
.  وىذا دليل واضح عمى مرونة البمدية. اتساع المساحة والرقعة السكانيةو

كان األىالي يخزنون القمح والحبوب  ،وسميت بيذا االسم لوجود مغارة حفرت يدويا :ا ـــــزمخ. 4
ميا الحالي اس إلىوحرف حديثا ( الخزنة)عالف فييا، وكان يطمق عمييا اسمواأل
 .(زماخ)

:   أبو عبيده والبالونة. 5
: - تخدم المناطق التالية  ألنيااسميا  ذتخأحيث :  البالونـة



 74من  48

. التي تسكنيا ( البالونة ) عشائر بمي  إلىة نسب:   ةـالبالون
أمين ىذه ( عبيده عامر ابن الجراح أبو) الصحابي الجميل إلىنسبة :  ةديعبأبو

ي بالرعاية الممكية السامية ظح ماألمة  ، ويوجد لو مقا
. واإلعمارات الياشمية المتتالية

. سيدة كانت تسكن الحي إلىنسبة :  ام عياش
 

وىو القسم الثاني من أطوال الذي تم الحديث عنة سابقا ويشتمل المناطق التالية  : الطوال الشمالي. 6
 : 
 ل الشماليمالحة الواقعة في الطواوىي القسم الثاني من ال: المالحة  .1
 عشيرة الربيع  إلىنسبة : تل الربيع . 2
 عشيرة المشاىرة  إلىنسبة : المشاىرة  .3
 عشيرة العالوي إلىنسبة : العالوي  .4
 عشيرة النجاروة  إلىنسبة : النجاروة  .5
 عشيرة المرازقة  إلىنسبة : المرازقة  .6
 عشيرة المحسن  إلىنسبة : المحسن  .7
 عشيرة اليزاع  إلىنسبة : اليزاع  .8

 :لجنوبي الطوال ا. 7
 إلى( الطوال)لطة وادي األردن، وتم فصل منطقة واتى ىذا االسم من قبل س

.  خذ كل منيا وحدة إدارية خاصة بيا؛ لتأالطوال الجنوبي والطوال الشمالي
. شرقاً  األردنوىي منطقة حدودية محاذية لنير 

لجنوبية وىي ممثمة بالمناطق وتأخذ المناطق من الناحية ا: الطوال الجنوبي
: التالية 

 .نسبة إلى طاحونة القمح:  الطاحونة
 .نسبة إلى عشيرة االسماعيل :االسماعيل 

  .عشيرة النعيم إلىنسبة : لنعيم ا
 .عشيرة الفرحات إلىنسبة : الفرحات 

 . المحيطة بيا سابقا وتم إغالقيا حديثاَ  هبسبب قنوات الميا:   الماية

. عشيرة الديات إلى نسبة:  الديات
 .نسبة إلى عشيرة العيد:  لعيدا
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تمة كبيرة تتوسط المنطقة وقمتيا عالية تنطح السحاب،  هكون :تل المنطح 
؛ حين حظي بزيارات ومكارم حضرة (تل الممك عبداهلل)واطمق عمييا حديثًا 

 .عبداهلل الثاني بن الحسين المعظمصاحب الجاللة الياشمية الممك 

.        الى عشيرة الحمد نسبة :الحمد 
أي ال تزرع بل تترك لتنمو  ؛ىي منطقة في غالبيتيا ارض حماد:  ام حماد

 .والمواشي غناماألفييا األعشاب لرعاية 

وىي منطقة كتار عندما تيب الرياح يصدر فييا غبار كثيف  سميت :  العجة
(.  غبار)عجة بالمغة المحمية 

  .ًا ً كانت مصدرًا لممح الطعام قديم ؛ حيثلمموحة المنطقةنسبة  :المالحة
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 مسؤوليات البمدية وواجباتيا

 

؛ فان وجودىا مرتبط بسياسات ة مباشرة لمحكومة، والتابعإحدى المؤسسات العامة في المنطقةإن البمدية 
.  فييا طمبات المناطق التي تستحدث، منبثقة عن حاجات ومتعات قانونية وفق الدستور األردنيوتشري

: م عمى ما يمي(2007)لسنة ( 14)قم قانون البمديات رمن  (40)المادة من ( أ)فقرة  حيث تنص
، الوظائف والسمطات والصالحيات، ضمن البمدية المجالسبخر تناط آمع مراعاة أحكام أي تشريع )

، ويحق لو أن يمارسيا مباشرة عمى أيدي موظفيو ومستخدميو،  وان يعيد بيا أو حدود منطقة البمدية
ببعضيا امتيازات ألشخاص أو  ن يعطي بيا أوأو ممتزمين أو مقاولين، وضيا إلى متعيدين أببع

ويشترط في ىذه الحالة حصول موافقة مجمس الوزراء عمى مدة  .ت لمدة ال تتجاوز ثالثين سنةشركا
:  وتتضمن المسؤوليات ما يمي (تياز وشروطواالم

:  تخطيط البمدة والشوارع. 1
لغاؤىا وتعديميا وتعيين عرضيا واستقامتيا وتعبيدىاالشوارع  تخطيط البمدة وفتح نشاء أرصفتيا  ،وا  وا 
نارتيا وتسميتيا  ،وصيانتيا وتنظيفيا  ترقيميا وترقيم بناياتيا وتجميميا وتشجيرىا، ومنع التجاوز أووا 

 ف أصحابيا بإقامة األسوارومراقبة ما يقع عمى الشوارع من األراضي المكشوفة، وتكمي ،عمييا
. حوليا

:  رخص البناء. 2
عطاء رخص إلجراء  ،وتركيب مصاعد كيربائية فييا ،مراقبة إنشاء األبنية وىدميا وتغيير أشكاليا وا 

وتحديد موقع البناية وشكميا ونسبة مساحتيا إلى مساحة األرض المنوي إنشاؤىا  ،عمالىذه األ
. وضمان توفر الشروط الصحية فييا عمييا،

: المجاري. 3
نشاء  ،مطارياه األتصريف م دارتيا ومراقبتيا ،والمرافق الصحية دورات المياهوا    .وا 

:  األسواق العامة. 4
. ي كل  منيا  أو حظر بيعيا خارجياوتعيين أنواع البضائع التي تباع ف ،تنظيم األسواق العامة

:  لحرف والصناعاتا. 5
اقبة المحالت واألعمال لكل صنف منيا، ومررف والصناعات وتعيين أحياء خاصة تنظيم الح

. لمقمقة لمراحة أو المضرة بالصحةا
: وسائط النقل البري ووسائمو . 6

. قل ضمن حدود البمديات ومراقبتيانشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النإ
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: المحالت العامة. 7
والمالىي  مراقبة المطاعم  والمقاىي والنوادي والحانات والمراقص والمالعب ودور التمثيل والسينما

غالقيا ،العامة األخرى . واستيفاء الرسوم عمى بيع تذاكرىاوطرح  ،وتنظيميا وتحديد مواعيد فتحيا وا 
:  المتنزىات. 8

. حمامات ومحالت السباحة في البركإنشاء الساحات والحدائق والمتنزىات وال
:  المطافي ومنع الحرائق. 9

واقتناء  ،زنياد والمواد المشتعمة وتنظيم بيعيا وخومراقبة الوقو ،اتخاذ االحتياطات لمنع الحرائق
. المطافي وصيانتيا

 : االحتياط لمفيضانات .10
. لمنع أضرار الفيضانات والسيول اتخاذ االحتياطات

:  إغاثة المنكوبين. 11
مع التبرعات ليم وتوزيعيا وج ،غاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزالزل والكوارث العامة األخرىإ

. معميو
:  سسات الثقافية والرياضيةالمؤ. 12

الجتماعية والموسيقية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية وا
. ومراقبتيا

:  األغذية. 13
واتخاذ اإلجراءات  ،مراقبة الخبز والمحوم واألسماك والفواكو والخضروات وغيرىا من المواد الغذائية

تالف الفاسد م ،فييالمنع الغش  . نيا والمساىمة في مكافحة الغالءوا 
نشاء المسالخ. 14 :  معاينة الذبائح وا 

وتعيين  ،مراضواتخاذ االحتياطات لمنع إصابتيا باأل ،فحص الحيوانات والدواجن المعدة لمذبح
نشاء المسالخ ،مواقع لبيعيا ومراقبة ذبحيا وتصريف بقاياىا    .وا 

:  التنظيفات. 15
تالفيا وتنظيم ذلك ،امةلكناسة والنفايات والفضالت من المنازل والمحالت العجمع ا . ونقميا وا 

:  الرقابة الصحية. 16
ومن نظافة األدوات  ،مراقبة المساكن والمحالت األخرى لمتثبت من تصريف أقذارىا بصورة منتظمة

. دة البعوض والحشرات األخرى فيياواتخاذ التدابير إلبا ،الصحية فييا
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:  الصحة العامة. 17

مة ومنع تفشي األوبئة اتخاذ جميع االحتياطات واإلجراءات ا لالزمة لممحافظة عمى الصحة العا
  .بين الناس

:  المقابر. 18
لغاؤىا ومراقبتيا وتنظيم  ،ونقل الموتى ودفنيم ،وتعيين مواقعيا ومواصفاتيا ،إنشاء المقابر وا 

. جنازات والمحافظة عميياال
:  ية من األخطارالوقا. 19

ومنع وقوع األضرار والحوادث المؤذية من  ،اتخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية األشخاص واألموال
. ةجراء القيام بأي عمل من األعمال المذكور

:  اعة المتجولون والبسطات والمظالتالب. 20
حذية والبسطات اسحي األمراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحاممين وم

. والمظالت
:  اإلعالنات. 21

. الموحات واإلعالنات ومراقبتيا ترخيص
:  ىدم األبنية المتداعية . 22

التي  أو ،أو المضرة بالصحة والسالمة العامة ،ىدم األبنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطيا
. تنبعث منيا الروائح الكريية

:  لقبانا. 23
. عامة خارج الدكاكين والمستودعاتاألسواق الوزن ما يباع بالجممة في 

:  فضالت الطرق . 24
. بيع فضالت الطرق أو استغالليا

: الكالب. 25
. ا والوقاية من أخطارىا وترخيصيامراقبة الكالب والتخمص من الضالة منو

: الدواب. 26
ي وحظر بيعيا شوتنظيم أسواق بيع الحيوانات والموا ،مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر

  .خارج ىذه األسواق
:  المالكالميزانية وقطع الحساب و. 27

. قبل إرسال مراجع التصديق ظفينالمو مالكمع أإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي 
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: التصرف بأموال البمدية . 28
قامة األبنية الالزمة فييا ،إدارة أمالك البمدية وأمواليا تباع غيرىا وفقا و ،وتأجيرىا ورىنيا ،وا  بيع وا 

. بول اليبات والوصايا والتبرعاتوق ،إلحكام ىذا القانون
:  الوظائف األخرى. 29

تشريع أخر معمول بو في  القيام بأي عمل أخر يقتضي عمية القيام بمقتضى ىذا القانون أو أي
 .المممكة
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(: المشاريعو االنجازات) بمدية ديرعال
 

، كما سنطرح 2008/ 2007لمعامين  اإلداريةزات البمدية ووحداتيا انجا أىمسنعرض في ىذا الموضوع 
. المشاريع االستشماريو لمبمدية القائمة منيا، وما ىي تحت اإلنشاء وما يتوقع تحقيقو منيا مستقبالً 

:  (2007االنجازات واألعمال لعام )ية المركز
. سيارة مبردةب وتزويدهأىيل مسمخ البمدية إعادة ت .1
لزم من اجل إنجاح االنتخابات البمدية من صيانة المدارس وتجييزىا بالشكل تامين كل ما ي .2

 .......(صيانة األبواب والشبابيك والكيرباء والماء والخ )المطموب 

  .صرفت من صندوق بمدية ديرعال( 2007)جميع نفقات االنتخابات لعام  .3

  .نجاح االنتخابات النيابيةإتامين الكوادر بكل ما يمزم من اجل  .4

ولغاية نياية عمميو  30/8/2007تامين سيارة بشكل دائم مع متصرفية لواء ديرعال من تاريخ  .5
  .م2007النيابية لعام  تاالقتراع والفرز لالنتخابا

قبل موعد االنتخابات النيابية ولغاية نياية عممية االقتراع والفرز  تسيارات واليا 7تامين   .6
  .2007لالنتخابات النيابية لعام 

الجرعة االولى مع مديرية صحة لواء  –شاركة بإنجاح عمميو التطعيم ضد شمل األطفال الم  .7
  .25/11/2007ديرعال من تاريخ 

  .2/9/2007المساعدة بتوزيع المساعدات الممكية لألسر الفقيرة في لواء ديرعال  بتاريخ  .8

وقيع لتجديد بعمل يافطة تتضمن ت ةدينار لممساعد( 50)دعم جمعيو شرحبيل بن حسنة بممغ  .9
  .19/9/2007البيعة لجاللة الممك عبد اهلل  بتاريخ 

وزير الثقافة في المركز  معالي تحت رعاية "معكم بنو ىاشم" :إقامة المعرض الفني الشامل .10
 2/10/2007عبيده عامر بن الجراح بتاريخ  أبوالثقافي اإلسالمي التابع لمقام الصحابي 

ل المعرض عمى أعمال الخزف والنقش اإلسالمي حيث اشتم ؛بمشاركة عدد من الفنانين
  .والمشغوالت اليدوية والمطرزات والمقتنيات التراثية

  .االنتياء من أعمال إنشاء مخازن تجارية ومكاتب  .11

 .إذن إشغال 172إصدار   .12

  .رخصة أبنية 162صدارإ  .13

 .رخصة مين 878إصدار   .14

من قبل صرف جواز السفر مخاطبة دائرة األحوال المدنية والجوازات بخصوص خدمة   .15
. بمدية ديرعال الجديدة بمبادرة من و ديرعال مباشرة مكتب أحوال
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( : 2008االنجازات واألعمال لعام )ية المركز
 

   .(9575)بمغ عدد الكتب الواردة لمبمدية  .1

( . 5221)بمغ عدد الكتب الصادرة من البمدية  .2
. ة لغايات متعددة شيادة لمختمف مؤسسات الدول( 581)أصدرت البمدية عدد .3
 (.32)بمغ عدد معامالت نقل الممكية  .4

 .معامالت( 7)بمغ عدد معامالت تعديل سعة شارع  .5

 . معاممة( 2)بمغ عدد معامالت تغير صفة استعمال  .6

 .معاممة ( 2)بمغ عدد معامالت صفة استعمال  .7

 (.7)إصدار معاممة رخصة بناء تنظيم  .8

 ( .11)إصدار معاممة رخصة بناء مقترح عدد  .9

 (.249)إصدار معاممة إذن إشغال عدد  .10

 ( .9)إصدار معاممة إفراز عدد  .11

 .(1) إصدار معاممة تحويل رخصة بناء عدد .12

 (930)صدار معاممة رخصة مين عدد إ .13

 (. 1)إصدار معامالت تنظيم عدد  .14

+  زياتي لون اخضر( 6)بعمب دىان عدد ( عامر بن الجراح) الجميل التبرع لمقام الصحابي .15
 .اسود ألعمال نشاط جائزة سمو األمير الحسن لطمبة جامعة اليرموكلون ( 6) عدد

 ( .دينار 50)التبرع بخارطة لواء ديرعال اإلدارية لمركز دفاع مدني ديرعال بتكمفة  .16

 . مثمث العارضة بقرطاسيو مختمفة/ التبرع لمكتيبة الياشمية  .17

 ( .2)التبرع لمتصرفية لواء دير عال بصوبة كيربائية عدد  .18

بمدية ديرعال الجديدة أسبوع ديرعال الثقافي األول وذلك ضمن احتفاالت المممكة أقامت  .19
 (عبد اهلل الثاني بن الحسين) الممك الياشمية جاللةحضرة صاحب الاألردنية الياشمية بعيد 

وقد اشتمل عمى إقامة معارض وأنشطة رياضية وأمسيات شعرية وطربية وعروض  ،المفدى
ووطنية وتمت كل األنشطة يوميا وحسب البرنامج المعد دينية ومحاضرات مسرحية وندوات 

 . 23/2/2008ولغاية  16/2ليذه الغاية من تاريخ 

 .دينار لمدرسة الطوال الشمالي األساسية لمبنات ( 100)التبرع بمبمغ  .20

رانيا )دينارا لنادي الطوال الجنوبي لتغطية نفقات الضيافة لمؤتمر الممكة ( 50)التبرع بمبمغ  .21
 .المعظمة (بد اهللالع
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دينارا لمديرية تربية لواء ديرعال لتغطية نفقات الضيافة لمؤتمر جائزة ( 100)التبرع بمبمغ  .22
 .المعظمة (رانيا العبد اهلل)الممكة 

 1/2،2/2المساىمة بفتح الشوارع بسبب الثموج الكثيفة في مدينة السمط بتواريخ  .23
 .م19/2،20/2/2008،

 .يةاستحداث وحدة التنمية المحل .24

 :التبرع بدىان لممنطقة العسكرية سرية عين سممى وعمى النحو التالي .25

 1زياتي اخضر + زياتي ابيض + كم 5زياتي احمر + كغم 5زياتي اصفر +  اممشن دلو عدد: ) 
 (.كغم  2زياتي اسود + كغم 

 : الرياضي  بدىان عمى النحو التاليالتبرع لنادي ضرار  .26

 (.كغم  4زياتي بيج عدد + ل واحد معجون شوا+  2اممشن دلو عدد )  

 .             لواء دير عال / لمديرية الشؤون البمدية  2صوبات عدد + التبرع بكرسي دوار  .27

. الدباب / المدرسة دير عال األساسية المختمطة  5التبرع بستائر حائط مستعممة عدد    .28
ور العالمي  دينارا لمحافظة البمقاء بمناسبة يوم المر(  50) التبرع بمبمغ  .29
عن  لممسئوليندينار قيمة الضيافة لممشاركين بالمقاء العربي العاشر  300التبرع بمبمغ  .30

 .التوعية والتثقيف الصحي وجمعيات الكشافة والمرشدات في الوطن العربي 

م ضمن  5/6/2008عرض مسرحية زواد ولد عواد في قاعة جمعية الصخرة المشرفة بتاريخ  .31
  2008لثقافة األردنية لعام برنامج السمط مدينة ا

 . ماتور رش بالتدخين إلى بمدية العارضة+ إرسال سيارة  .32

 .سماد لمزرعة الديوان الممكي+ نقل مواد بيس كورس  .33

 ديرعال لحفر بركة زراعية / مساعد المركز اإلقميمي لمبحوث الزراعية  .34

 . المساىمة بتوزيع المساعدات الممكية خالل شير حزيران  .35

ىيز ميبط طائرة في حي المالحة استعدادا لمزيارة الممكية السامية خالل شير التعاون لتج .36
 .حزيران

 .ضرار / المساىمة بري األشجار في المجمع الرياضي .37

 .التبرع بتابوت لتقل الموتى لمسجد أم عياش  .38

 .التعاون مع ديوان المحاسبة لممساعدة في حمالت التفتيش عمى السيارات واآلليات الحكومية .39

 .المواشياون مع مديرية زراعة وادي األردن في مشروع تعداد التع .40

التعاون مع مديرية التنمية االجتماعية من اجل توزيع المساعدات الياشمية خالل شير  .41
 .تموز
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ين موقع المركز الثقافي يمساعدة جمعية الوادي الخصيب التعاونية لنقل تراب احمر لتز .42
 .التابع لمجمعية خالل شير تموز

لفتح شوارع مشتل المديرية ( بيس كورس ) مديرية زراعة وادي األردن لنقل مواد مساعدة  .43
 .خالل شير تموز 

ماتور رش لتنفيذ حممة رش بالتدخين +  مساعدة بمدية العارضة الجديدة بإرسال  سيارة   .44
 .لمدة ثالث أيام خالل شير تموز

 .دير عال خالل شير تموز طابعة لمديرية الشؤون البمدية لمواء+ التبرع بجياز كمبيوتر  .45

 .الشونة الجنوبية قسم/ ءة لقسم الدوريات الخارجيةمضا( فمكس) هرمآالتبرع ب .46

مساعدة بمدية العارضة الجديدة لتنفيذ حممة رش بالتدخين خالل شير أيمول وذلك بإرسال  .47
 .ماتور رش+ سيارة بسائقيا 

فايات ليوم كامل خالل شير مساعدة بمدية السمط الكبرى بإرسال كابسة بسائقيا لنقل الن .48
 .أيمول

 .توزيع المساعدات واليبات الممكية خالل شير أيمولفي التعاون والمساعدة  .49

مساعدة الجمعيات الخيرية ضمن مناطق البمدية بخصوص نقل طرود الخير والمساعدات  .50
 .وتوزيعيا

 .استالم السيارة الخاصة الستعمال رئيس البمدية خالل شير تشرين أول .51

 .بكولر ماء لنقطة تفتيش دير عال خالل شير تشرين أولالتبرع  .52

لمدرسة الطوال الجنوبي الثانوية الشاممة لمبنين خالل شير ( 8) التبرع بمراوح سقف عدد .53
 .تشرين أول

 .لمدرسة ديرعال األساسية لمذكور خالل شير تشرين أول( 2) التبرع بمراوح سقف عدد .54

األغوار الوسطى خالل شير تشرين أول / شتركةالتبرع بجياز كمبيوتر لمجمس الخدمات الم .55
. 

مساعدة مديرية زراعة وادي األردن بتنفيذ حممة رش لجميع المناطق خالل شير تشرين  .56
 .أول

 .دينار لجمعية الطوال الشمالي الخيرية خالل شير تشرين أول( 150)لغ برع بمبالت .57

 .الثاني  استحداث منطقة الرويحة ومباشرة عمميا اعتبارًا من شير تشرين .58

 .خالل شير كانون األول 2م(16-14) استالم كابسو نفايات جديدة سعة  .59

الثانوية الشاممة لمبنين خالل شير كانون  األزورالتبرع بكمية من الدىان لمدرسة ضرار بن   .60
 .األول
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 .دينار لمدرسة المشاىرة األساسية لمبنين خالل شير كانون أول( 50)التبرع بمبمغ  .61

 .دينار لمسجد الدباب خالل شير كانون أول( 50)التبرع بمبمغ  .62

 .دينار لجمعية الرؤى لممكفوفين خالل شير كانون األول( 55)التبرع بمبمغ  .63

من  مخاطبة المديرية العامة لألحوال المدية والجوازات بخصوص خدمة صرف جواز السفر .64
فعميًا منذ  هعمل وتمت الموافقة وباشر المكتب عال بشكل مباشر،قبل مكتب أحوال وجوازات دير

 .م 2008بداية عام 

 

 2008و 2007)ام وعونضيف المسؤوليات والواجبات التي استحدثت من قبل رئيس البمدية خالل األ
رئيس البمدية حمل سعادة  إذ؛ والتي توافقت ضمنيا مع المسؤوليات الواردة في القانون (2009وبداية 
 مسألة: د يكون صاحب السبق فييا؛ وىييكا ةمسأل 2007منذ تسممو الرئاسة عام  عمى كاىمو الحالي

: المسؤوليات التنموية عمى كافة المستويات ومنيا  إلىنقل البمدية من مسؤولياتيا الخدمية 
. المشاريع االستثمارية لمبمدية .1
. األنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية .2
  .ةدعم ومساعدات الييئات الخيرية والتطوعية والمساجد في المنطق .3

  .تمع المحمي وبشكل واضح وممموس، وذو اثر جميالشراكة المباشرة مع كافة قطاعات المج .4

 ؛كل حسب حاجتو واختصاصو ،المقاءات المتتالية والمتعددة مع أىالي المنطقة ومؤسساتيا .5
 أنأي  ؛لممشاركة الفعالة في بناء الخطط ورسم السياسيات والخطوات في المرحمة القادمة

ضعيا في وبل و ،فة قطاعاتو أصبح شريكا في تحديد األولويات واالحتياجاتالمجتمع بكا
 ً.خطوات مرسومة يتم تنفيذىا عمى األرض تباعا

احتضان إبداعات وكفاءات أبناء المجتمع المحمي في مجاالت الفنون والحرف والتراث  .6
  .والفعاليات الثقافية

في فعاليات السمط عاصمة لمثقافة  شريكا نشطًا ديناميكيا 2008كانت البمدية خالل عام  .7
 .م 2008لعام  نيةداألر

ير يشع نوره ليرتقي في كب أملوكأنيا بيرق  ي؛والمستقبل وضعيا الحاليلي البمدية في إفنحن ننظر 
  .في كافة المجاالت ىعلأمستوى  إلىعال منطقة دير
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ممخص مجمل االنجازات واألعمال 
م 2007في مناطق البمدية لعام

ما تم انجازه البيان التسمسل 
برميل نفايات ( 492)تم توزيع براميل النفايات . 1
 حاويات النفايات . 2
 فتح وتعبيد . 3
 خمطات ساخنة . 4
لجميع المناطق  ةناراإلالبدء بأعمال صيانة وحدات ة ناراإلصيانة وحدات . 5
 تركيب وحدات إنارة جديدة . 6
البالونة  تم طرح عطاء توسعة حديقة .1حدائق . 7

شتمو في حدائق المناطق ( 300)تم زراعة  .2
 أرصفة واطاريف . 8
 دواوير . 9
حممة مكافحة كالب ضالة لجميع ( 12)تم تنظيم  .1حمالت المكافحة . 10

مناطق البمدية 
حممة رش مبيد سائل لزرائب األغنام ( 6)تم القيام  .2

والحاويات المعدنية والميارب والرش والتدخين 
تم عمل الصيانة لبعض العبارات   قنيةواألإنشاء العبارات صيانة و. 11
 صيانة المقابر . 12
 أخرى . 13
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نجازات واألعمال ممخص مجمل اإل
م 2008 في مناطق البمدية لعام

 

ما تم انجازه البيان التسمسل 
. برميل نفايات( 414)توزيع براميل النفايات . 1
. ممم 1100نفايات معدنية سعة  حاوية( 89)توزيع حاويات النفايات . 2
. 2متر م 9179.615فتح وتعبيد شوارع جديدة لمساحة فتح وتعبيد . 3
لمختمف  2متر م 27000عمل خمطة إسفمتية بمساحة خمطات ساخنة . 4

. شوارع المناطق
  .إنارةوحدة  2235صيانة اإلنارة نة وحدات صيا. 5
. جديدةة نارإ وحدة 176تركيب تركيب وحدات إنارة جديدة . 6
  .االنتياء من عطاء توسعة حديقة البالونة .1حدائق . 7

 .شتمو في حدائق المناطق 360زراعة  .2
 طاريف أأرصفة و. 8
. إنشاء دوار جديد في حي أم عياش .1دواوير . 9

  .صيانة الدوار الموجود في حي الضميدات .2
صيانة الدوار الواقع بالقرب من منطقة ضرار  .3

  .خريطة األردن وتزينو بجداريو تحمل
حممة مكافحة الكالب الضالة لجميع  40تنظيم  .1حمالت المكافحة . 10

  .ةالبمديمناطق 
حممة رش مبيد سائل لزرائب األغنام  19القيام   .2

 .تدخينالوالحاويات المعدنية والميارب والرش ب

 .حممة لمكافحة القوارض 15قامت البمدية  .3

. حممة رش بالتدخين 27القيام  .4
نشاء العبارات واألقصيان. 11 بتنظيف وصيانة وفتح العبارات وقنوات  متم القيا .1نية  ة وا 

تصريف المياه استعدادا لفصل الشتاء في جميع 
. المناطق

تم تركيب عبارات تصريف مياه في معظم مناطق  .2
  .البمدية

األطفال خالل تشرين  ةتم إقامة سياج شيك لمقبر .1صيانة المقابر . 12
  .الثاني

 .البمديةبحمالت نظافة لمقابر  تم القيام .2

مقبرة / تم إنشاء مظالت واقية في بعض المقابر  .3
أم حماد 
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(: م 2007األعمال وانجازات لعام ) المكتبة العامة
. اً زائر( 2778) بمغ عدد زوار المكتبة .1
 .شومانعبد الحميد كتاب إىداء من مؤسسة  (35)حصمت المكتبة عمى  .2

 .من السيد خالد شواف الربيعحصمت المكتبة عمى كتابين إىداء  .3

 .كتاب( 166) عارات الخارجيةبمغ عدد اإل .4

 .كتاب( 25) تم شراء .5

 .7/6/2008 ىيئة شباب كمنا األردن بتاريخ/استضافت المكتبة اجتماع فريق عمل ديرعال .6

 24/6/2008استضافت المكتبة اجتماع المجمس التنفيذي لمواء ديرعال بتاريخ  .7

جياء ومخاتير منطقة الطوال الجنوبي لمتحضير لمزيارة الممكية استضافت المكتبة اجتماع لو .8
 .السامية لقرية المالحة خالل شير حزيران

 .28/6/2008استضافت المكتبة معرض الفنانة عبمة الشحادات بتاريخ  .9

. الثقافي خالل شير تموز استضافت المكتبة عدة اجتماعات ضمن أسبوع ديرعال .10
عين مع أمين عام وزارة العمل ورئيس اتحاد المزارعين استضافت المكتبة اجتماع المزار .11

 .23/7/2008 بتاريخ

  .استضافت المكتبة اجتماع جمعية تل الفخار التعاونية لمييئة التأسيسية خالل شير آب .12

استضافة المكتبة اجتماع الجنة التحضيرية لجمعية الطوال الجنوبي الخيرية إلقامة ليمو سمر  .13
 .أردنيو خالل شير آب

  .أصدقاء الشرطة لمجان المرأة خالل شير آب دورةضافت المكتبة است .14

 .استضافت المكتبة اجتماع المجمس األمني المحمي لشير أيمول .15

 .تواصل مع المتدربين خالل شير أيمولالمكتبة اجتماع شبكة  تاستضاف .16

  .31/10/2008استضافت المكتبة اجتماع لحنة تل الفخار التعاونية بتاريخ   .17

  2008./5/11ر التعاونية بتاريخ االمكتبة اجتماع جمعيو تل الفخاستضافت   .18

  .استضافت المكتبة حفل إشيار جمعية تل الفخار التعاونية خالل شير تشرين الثاني  .19
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(: م 2008األعمال وانجازات لعام ) المكتبة العامة
 

زائر   4413بمغ عدد زوار المكتبة  .1
 ة شومان كتاب إىداء من مؤسس 35حصمت المكتبة عمى  .2

 حصمت المكتبة عمى كتابين إىداء من السيد خالد شواف الربيع .3

 كتاب  291 ةبمغ عدد االعارات الخارجي .4

 كتاب  25تم شراء  .5

  7/6/2008ىيئة شباب كمنا األردن بتاريخ / استضافت المكتبة اجتماع فريق عمل ديرعال  .6

  24/6/2008 استضافت المكتبة اجتماع المجمس التنفيذي لمواء ديرعال بتاريخ .7

استضافت المكتبة اجتماع لوجيا ومخاتير  منطقة الطوال الجنوبي لتحضير لزيارة الممكية  .8
 السامية لقرية المالحة خالل شير حزيران

 28/6/2008معرض الفنانة عبمة الشحادات بتاريخ  ةاستضافت المكتب  .9

 تموز اجتماعات ضمن أسبوع ديرعال الثقافي خالل شير   ةاستضافت المكتبة عد .10

استضافت المكتبة اجتماع المزارعين مع أمين عام وزارة العمل ورئيس اتحاد المزارعين   .11
 23/7/2008بتاريخ 

 استضافت المكتبة اجتماع جمعيو تل الفخار التعاونية لمييئة التأسيسية خالل   شير آب .12

 خالل شير آب( واقع خدمات الصرف الصحي في المواء )استضافت المكتبة ندوه  .13

افت المكتبة اجتماع المجنة التحضيرية لجمعيو الطوال الجنوبي الخيرية إلقامة ليمة استض .14
 سمر أردنيو خالل شير آب 

 استضافت المكتبة دوره أصدقاء الشرطة لمجان المرأة خالل شير آب  .15

 استضافت المكتبة اجتماع المجمس األمني المحمي لشير أيمول  .16

 المتدربين خالل شير أيمول استضافت المكتبة اجتماع شبكة تواصل مع  .17

 31/10/2008استضافت المكتبة اجتماع لجمعية تل الفخار التعاونية بتاريخ  .18

 15/11/2008استضافت المكتبة اجتماع جمعية تل الفخار التعاونية بتاريخ  .19

 13/9/2008استضافت المكتبة اجتماع جمعيو تل الفخار التعاونية بتاريخ  .20

  .ية تل الفخار التعاونية خالل شير تشرين الثانياستضافت المكتبة حفل إشيار جمع .21
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:  2007 (محطة المعرفة)مركز تكنولوجيا المعمومات  انجازات
:  تم عقد الدورات التالية  .1
2. ICDL  طالب  14 12/6ولغاية  12/4من تاريخ 

3. ICDL  طالب 8 11/7ولغاية  11/5من تاريخ 

4. ICDL  طالب 12 12/10ولغاية  12/8من تاريخ 

 (مشتركين 7)داره األعمال حقيبة ا .5

 حقيبة اداره األعمال خالل شير آب  .6

 مشتركين 8الطباعة بالغة العربية  .7

:  مستفيد عمى النحو التالي ( 1401)بمغ عدد المستفيدين من خدمات المركز 
( 982)انترنت 

( 92)ماسح ضوئي  
(  244)طباعة 

(  83)طمب قرض 
/ عاون مع كادر العربي لمتطوير تحديث التعميم استضافت المحطة برنامج الدبموم العالي بالت

 . جامعة اليرموك 

 
 

:  2008 (محطة المعرفة)مركز تكنولوجيا المعمومات  انجازات
 

 : تم عقد الدورات التالية  .1

- ICDL  طالب    14   17/4ولغاية  17/2يخ من تار
- ICDL  طالب   14    12/6ولغاية  12/4من تاريخ 
- ICDL  طالب 8 11/7ولغاية  11/5من تاريخ 
-  ICDL  طالب 12 12/10ولغاية  12/8من تاريخ 

 (مشتركين  7) حقيبة إدارة األعمال  -
. (آب )حقيبة اداره األعمال خالل شير  -
مشتركة  25غة العربية لالطباعة بال -
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:  مستفيد عمى النحو التالي(  2001)بمغ عدد المستفيدين من خدمات المركز . 2

 

:  اً مستفيد (1224)
( 138)ماسح ضوئي 

( 551)طباعة 
(  88)طمب قرض 

 

/ المحطة برنامج الدبموم العالي  بالتعاون مع الكادر العربي لمتطوير وتحديث التعميم  تاستضاف
 .جامعة اليرموك 
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( : وأماكن إحصاءات) ديرعال
 

واء دير عال  مقدمة عن ل
 

 وأصبحت لواء ديرعال؛ لواء إلى 1985عام يعيا وتم ترف ،مديرية قضاء ديرعال حدثتاست 1968عام 
المنطقة المتوسطة  توسطتو ،محافظة البمقاء ضمن الوسطى األغوار منطقة يقع لواء ديرعال قيحيث 
  .الشمالية والجنوبية األغوارما بين 

 

: وعمى مستوى البمديات يقسم لواء ديرعال إلى بمديتين رئيسيتين
، ديرعال: ، وتشمل المناطق التاليةالشمالي لمواء جزءتقع في ال: (المواء مركز)بمدية ديرعال الجديدة . 1
. ، خزما والرويحالجنوبي، الطوال الشمالي، الطوال اوالبالونة، ضرار ةعبيد أبو
معدي، مثمث : ية حيث تقع في الجزء الجنوبي لمواء وتشمل المناطق التال :بمدية معدي الجديدة . 2

 .، وابو الزيغانرملا، ظيرة ال، داميالعارضة
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(: إحصائيات واماكن)جداول توضيحية 
 

والمساكن والمباني   األسرعدد                               
 المنطقة عدد المباني عدد المساكن  األسرعدد  

 ديرعال 658 984 814

 الطوال الجنوبي 1221 1428 1213

 ضرار 1016 1241 1004

 الطوال الشمالي 611 681 600

 خزمة 319 466 403

 الدباب 356 466 392

 الرويحة 546 141 518

 ابو الزيغان 124 1098 105

 البالونة 941  913
 

إحصائيات السكان 

 عدد األطفال عدد المعوقين األطفال
 عدد السكان

 القضاء التجمع
 الذكور اإلناث المجموع

 قضاء ديرعال ديرعال 2291 2242 4533 1629 34

 قضاء ديرعال الطوال الجنوبي 3490 3409 6899 2627 24

 قضاء ديرعال معدي 1519 1430 2949 1042 9

 قضاء ديرعال ضرار 3144 2979 6123 2449 28

 قضاء ديرعال مثمث العارضة 801 713 1514 480 2

 قضاء ديرعال داميا 492 456 948 338 5

 عالقضاء دير الطوال الشمالي 1889 1940 3829 1545 18

 قضاء ديرعال خزمة 1368 1325 2693 1210 21

 قضاء ديرعال الدباب 1212 1146 2358 937 5

 قضاء ديرعال الرويحة 1542 1526 3068 1256 18

 قضاء ديرعال ابو الزيغان 261 274 535 186 3

 قضاء ديرعال ظيرة الرمل 841 796 1637 721 5

 رعالقضاء دي البالونة 2973 2213 1586 1556 15

 قضاء ديرعال غور كبد 867 485 1325 419 2

 قضاء ديرعال ميسره فنوش 1224 1213 2437 985 14

 قضاء ديرعال مصريلمثمث ا 285 162 447 143 0
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وعدد السكان (  2004نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن )  2004عدد المباني والمساكن عام 
 2008المقدر عام  واألسر

 

عدد المباني والمساكن بناًء عمى نتائج  عاسم التجم
 2004التعداد العام لمسكان والمساكن 

2008 

 عدد السكان المقدر قدرمال األسر عدد عدد المساكن عدد المباني 

 5129 921 984 658 ديرعال 

 7805 1372 1428 1221 الطوال الجنوبي 

 4332 679 681 611 الطوال الشمالي 

 6928 1136 1241 1016 ضرار 

 3471 586 646 546 الرويحة 

 5668 1033 1098 941 البالونة 

 2668 444 466 356 الدباب 

 3074 456 466 319 خزنمة 

 605 119 141 124 ابو الزيغان 
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: المشاريع 
: سنعرض في ىذا المجال صورة حول مشاريع البمدية عمى النحو التاليو
 
. مشاريع قائمة حالياً . أ
. قيد التنفيذ مشاريع. ب
. مشاريع مستقبمية. ج
 
 :المشاريع القائمة حاليًا . أ

 :موزعة في المناطق التالية ( 3)حدائق عامة عدد  .1

 :حديقة البالونة  . أ

مساحتيا بحوالي  ، وتقدروتعتبر اكبر حديقة في المنطقة ،تقع في منطقة البالونة
حزمة من قبل  المشروع قد تم تمويل ىذاو .وتحتوي عمى مكتبة لألطفالدونمًا، ( 60)

 ،أردنيدينار ( 30.000)وزارة البمديات حيث مولت الحديقة بمبمغ واألمان االجتماعي 
 .والعمل جاري فييا عمى عدة مراحل وغطت البمدية بقية التكاليف من موازنتيا

 :حديقة الطوال الشمالي . ب

 5( )ونمد 7)وتقع في منطقة الطوال الشمالي خمف مبنى البمدية وتبمغ مساحتيا 
 (.دونم من أراضي البمدية 2دونمات منيا و

 :الجنوبيحديقة الطوال  . ت

تقع في منطقة الطوال الجنوبي بجانب نادي الطوال الجنوبي خمف مبنى البمدية وتبمغ 
. دونم عمى موازنة البمدية( 2.25)مساحتيا 

 

 :أطفالمشروع مكتبة  .2

لمجمع التجاري التابع لمبمدية مقابل بالقرب من المكتبة العامة في ا ،تقع في منطقة ديرعال
. عمى حساب البمدية إنشائياوكانت نفقة  ،مبنى المركزية

 

 :تجاريةمجمعات  .3

والباقي من خزينة  ،دينار( 100.000)بواسطة قروض من بنك التنمية بقيمة  تم إنشاؤىا
. أردنيدينار ( 102,318,000) اإلجماليةوبمغت التكمفة  ،البمدية

 

 :(GTZ)راكة مع مشاريع تطوير ش .4
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. عن طريق وحدة التنمية التابعة لمبمدية
 

 :مسمخ بمدية ديرعال الجديدة  .5

وىو تابع لمنطقة ديرعال وىو منحة من وزارة  ،الذي يقع في منطقة ديرعال قرب الزراعةو
 .التخطيط والتعاون الدولي

 
 :شوارعمشروع فتح وتعبيد  .6

دينار وعمى نفقة البمدية ضمن الموازنة ( 61,230,220) تمف مناطق البمدية وبكمفةمخويشمل 
(. ۲م9180.915)وتقدر المساحة المفتوحة بحوالي 

 

 :ساخنة  إسفمتيةمشروع خمطة  .7

. دينار عمى نفقة البمدية ضمن الموازنة( 18,105.600)وبكمفة  ،المناطقوتشمل مختمف 
 

 : مشروع جدران استنادية  .8

ة ضمن الموازنة وتبمغ المساحة لمخمطة دينار عمى نفقة البمدي( 97,553.100)وبتكمفة 
(. ۲م 27500)

 

: التنفيذمشاريع قيد 
: م (2008 – 2007)المرحمة من 

 

 :مشروع السوق الشعبي  .1

وبكمفة  (GTZ)عن طريق  األوروبيمنحة من االتحاد بم (2007)والذي بوشر العمل فيو عام 
. أردنيينار د( 198,500.000)

 
 :مشروع سوق المواشي .2

 (GTZ)وقد أنشئ بمنحة من االتحاد األوروبي عن طريق  ،طقة الطوال الشماليويقع في من
. دينار أردني( 112,490.163)كمفة وب
 
 
 

 :مجمع السفريات  .3
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وما زال المشروع في إجراءات  ،خمف متصرفية لواء ديرعال ،وىو مقر جديد في منطقة ديرعال
. والتأسيسنقل الممكية 

 

 :استثماريةمخازن  .4

. في مواقع مختمفة من مناطق البمدية وىذا المشروع
 

: مشاريع مستقبمية
فقد قام بعقد جمسات مختمفة مع  ؛الواعية والمستقبمية والبعيدةالحالي رئيس وبناء عمى نظرة ال 

حكومية وذوي ووجياء ودوائر وخ يمن شباب وشابات وش ،المنطقة أىاليجميع الفئات العمرية من 
مشاريع مستقبمية تعمل عمى  إلنجاحم في المشاركة في صنع القرار االحتياجات الخاصة لتفعيل دوره

حسب مستقبمية تم استنتاج مشاريع الفئات  مختمف وبعد الدراسة الطويمة مع ،خمق التنمية المستدامة
: األولوية وكما يمي

 
 .شبكة صرف صحي .1

 
 .زيادة الحدائق العامة .2

 
 .االستثمارية عزيادة المشاري .3

 
 .إنشاء منطقة حرفية .4

 
 .إنشاء مصنع ألبان ومصنع تدريج خضار كونيا منطقة زراعية .5

 
 .مصنع تدوير الورق .6

 
 .إنشاء مزرعة نخيل .7
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البمدية في عيون رئيسيا 
 

اإلخوة األعزاء،،، 
إن بمدية ديرعال الجديدة ذات ظروف خاصة؛ فيي تفتقر لمبنى دار لمبمدية مالئم، وكذلك تفتقر 

كما تعاني من زيادة في حجم الكادر، ومعظمو في . ثابتة المتالك األراضي، ولوجود مصادر دخل
وزيادة عدد السكان واتساع المساحة الجغرافية لمبمدية؛ كل ىذه . غير مكانو، أو في مكان غير مؤىل لو

. الصفات وغيرىا جعمت البمدية تعيش في حالة من المعاناة واالنغالق
والتحديات التي تحتاج إلعادة النظر في  ممووفي ضوء ذلك؛ فإنك تجد نفسك أمام جبل كبير من الو

لذلك كمو؛ فقد سعينا . أسموب إدارة البمدية وكيفية معالجة مدخالتيا حتى يكون لدينا مخرجات ذات قيمة
إلى حوسبة أعمال البمدية، والبدء بإنشاء موقع الكتروني، والبدء بوضع خطة عمل إستراتيجية، والبدء 

ال، واالستمرار بتأىيل البنية التحتية، وزيادة المخصصات لممشاريع بإعداد المخطط الشمولي لديرع
مشروع سوق المواشي  الخدمية، ومحاولة فتح باب لممشاريع االستثمارية؛ فمشروعي السوق الشعبي و

بتمويل من االتحاد األوروبي صورة عن االستثمار، وسيبقى السعي نحو جمب المزيد من الدعم والمنح 
. لمبمدية
المواء،،، أبناء 

ويقع عمى المجتمع المحمي جزء كبير من المسؤولية؛ فعميو أن يحدد من يمثمو وفق رؤى تترفع عن 
الشخصنة والتمييز؛ فوجود مجمس بمدي متجانس وعمى قدر من اإلدراك لمواجبات الممقاة عمى عاتقو، 

لدي الحالي ميامو أمام يساىم في تطور البمدية وانفتاحيا وتقديم خدمات أفضل، وقد تسمم المجمس الب
ممفات كثيرة مبعثرة ومؤجمو؛ فوجد مناطق وأحياء وتجمعات سكانية لم تقدم ليا خدمات منذ عدة 

. سنوات
ننا نعمل إلنصاف كافة المناطق وفق اإلمكانات المتاحة مع إبقاء التنسيق التام والمستمر مع كافة  وا 

. الوزارات والمؤسسات ذات العالقة
كبيرة تحتاج من الجميع التكاتف والتعاون وتعظيم المنجز واالبتعاد عن جمد الذات  إن أمامنا تحديات

. ونكران الجميل
 

واهلل من وراء القصد،،، 
 
خميـــفة سميمان الديات 
رئيس بمدية ديرعال الجديدة 
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ديرعال في عيون أبنائيا 

وسنعرض ىنا بعض مشاركات أبناء ديرعال لنرى صورتيا في عيون أبنائيا 
 

 

المحكية  ةىجلأغنيو بال
( ديرعال) األردنبنت 

 ***
زينها والزين أحلى             في ربوعك ديرعال

 
            ردنالغالية يا بنت ا

 
ساد أىلو  دار عزٍز 

ثوب اخضر من جنانها                طرز الخير أوكساىا
 

          بارك اهلل ديرعال
 

جل من عز اوعطاىا 

مة أىلها طيب اوشها
 

ون لفى الملقى نشامى 

والجباه السمر ترفع 
 

بالمهابة كل ىـامة 

                 ون لفى الظيفان أىال
 

امشرعة البيبان سهال 

ايرقص الفنجان دلة           بنها اوقوس الربابة
 

لك والء يا ملكنا 
 

وانتماء يا وطنا 

والزمن يشهد علينا 
 

شعب ما نخلف عهدنا 

. منور جمــيل ســالم الغراغير: ابن االغوار الشاعر الكفيف
 .ديرعال/ جمعية الرؤى للمكفوفين
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  لغة العربية الفصحىقصيده بال
 ديرعال
 

 ***
وتبسم ورد رباىا بان سناىا            ( ديرعال) 

 
خضراء اللون جميلو            

 
بالخير تعج سماىا 

يد عطاىا بالحب يزالقلب النابض فيها               
 

الشمس تحن اليها                
 

والبدر يتوق لقاىا 

المجد القاطن فيها               
 

ما انفك يريد رضاىا 

والتل الشامخ فيها              
 

كالشامة في يمناىا 

نهر األردن قالد                 
 

وسوار حول حماىا 

ىـــا يتدفق في أقصا          من فجر العصر تجال
 

فتماثل فيها ملوك                
 

وتجذر في أرجاىا 

من نبع الحب ملوك             
 

قد شادوا فخر بناىا 

في األمس حسين يبني          
 

ولعبد اهلل شذاىا 

ديرعال بان سناىا               
 

فتبسم ورد رباىا 

 االستاذ مالك عبدالرحمن سريوة: ابن ديرعال
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 بعنوان ةقصيده نبطي
( ديرعال)

 
ائد ـــي في ظل قــــشمخاي يا ديرعال وـانهض

 

 
ابــــة الصحىاشمي سطر دروب الخير في ارض 

وابتسـم يا نهر يســــري في عروق األرض صامد 
 

ة ابـثرا أجمل سحلىو روى  أربوعــــو  يترجم ل
 

اىد وحضـــارة والوفاء والعز شـ غورنـــا مجد
 

 
ة ــــا فخر ورحابـمات جدودنا كلنـمن سـ

د ـا عايد وزاية األردن ىدينــا أرواحنســـــل
 

 
ـو والزىور اللي نمت باربوعهـا وازىـت ببابــ

 ـايد والطيور إللي سـمت بتاللهــــا تعزف نشـ
ـة ــا عزف وربابوالغدير إللي تغنــى بصوتهـ

د ــمي ارجالــو تعاهدير شــامخ للمليك الهاشـ
 

 
ـا وتنحني لو اســــــتتجابة تحمل الراية اديو

د ـــم للنور واعالعنب والتين يشهد والعلـــــ
 

 
ــو األفاضل يكتمل مجــده نصابـوالرجاجيل 

ـد والصريح إللي بنا أبطالنـــا تخلي النواجــــ
 

 
ــــو األعادي يوم ما عزت ركابــ تطلع اعيون

ـايد مثل الوسـبها ا فرشنا  وعشـترابهـــــا حن
 

 
ــــو لو مشى جذر االحبــــو يختبي منو يهاب

د ـا للروح صاعـن وطيبوـحبهـــا في القلب ساك
 

 
ة في االصابـــــفي عروق الدم يسري حبها يش

ــد ـــا من شر حاســشمسها بلسم يداوي جرحن
 

 
ـو وظلها يرجع غريب الدار من لوعــة غيابـــ

د ملـــة قصايــــــقول الشعر مع جديرعال لو ن
 

 
ة ـــنها بالحيل من نظم وكتابــــما نوّفي حس

  
 

اليف الشاعر الشعبي ت
 ابراىيم محمود الخطيب

 
 
 
 
 


