
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محافظة عجلون
 

 



 

 

 محافظة عجلون

 

 :لمحة عامة

تعتبر محافظة عجلون من أجمل محافظات المملكة 
حسٌن بن الوأطلك علٌها جاللة المغفور له الملن 

، ةطالل طٌب هللا ثراه اسم المحافظة الجمٌل
تتمٌز محافظة عجلون بالطبٌعة الجبلٌة المتباٌنة و

ومخزونها من  االرتفاع وبتضارٌسها الخالبة
االشجار الحرجٌة الكثٌفة وغابات اللزاب 
ً البارد  والسندٌان وكذلن الطمس المعتدل صٌفا
شتاًء حٌث ٌعمل هذا المناخ على جذب السٌاح 

  .على مدار السنة
 

 :والمناخ التضارٌس

 
( ملم و معدل درجات الحرارة فً فصل الشتاء 7>0ٌبلغ معدل هطول األمطار فً عجلون )

وتتمٌز بتضارٌسهــا المختلفة فهنان ( درجة .  ::جات ، وفً فصل الصٌف ) ( در>)
(م 8817)بٌناالرتفاعات  تراوحالمناطك المرتفعة والمناطك المنخفضة) الشفاغورٌة(حٌث ت

ً فً المحافظة وفر لم فوق سطح البحر، االمـر الذي  ( 27>إلى)  النتاج الزراعً ، تنوعا
 وجمال الطبٌعـة.

 

 مساحة:الموقع وال

 
، 9كم (97;تبلغ مساحة المحافظة )، وتمع محافظة عجلون فً الشمال الغربً من المملكة

تعتبر ثانً أصغر محافظات المملكة و ،% ( من مساحة المملكة>.7مشكلة بذلن ما نسبته ) 
 .بعد محافظة جرش



 

 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 

لدر عدد سكان %( ، و >=.9م حوالً )9770 – =977بلغ معدل النمو السكانً بٌن عامً 
( نسمة أي ما 77=8:8بحوالً ) 9770حسب دائرة اإلحصاءات العامة لعام محافظة عجلون 

( تجمعا سكانٌا، >>، وٌتوزع سكان المحافظة على )%( من اجمالً سكان المملكة:.9نسبته )
ة، أما بالً السكان أهمها مدٌنة عجلون، عٌن جنا، صخرة، كفرنجة، عنجرة وخربة الوهادن

فٌتوزعون على بالً التجمعات السكانٌة، وتشكل نسبة السكان الذٌن ٌمطنون الرٌف حوالً 
وتبلغ  %( من إجمالً عدد سكان المحافظة،2.>0%( فً حٌن تشكل نسبة الحضر )8.;9)

شخص/كم( :.:8:) الكثافة السكانٌة
9

( أسرة ومتوسط حجم األسرة 12=99، وعدد األسر )
وفٌما ٌتعلك بتوزٌع السكان حسب الجنس فتشٌر اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور  رد،( ف1.>)

والجدول التالً   .%( من إجمالً عدد سكان المحافظة2;%(، ونسبة اإلناث )8>تصل إلى )
 ٌبٌن توزٌع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة عجلون.

 

 (1الجدول رلم )

 حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة عجلون التوزٌع السكانً

عدد السكان  اللواء

 )نسمة(

النسبة من 

المحافظة 

% 

 المساحة

 2كم

 النسبة

% 

معدل الكثافة 

 السكانٌة

 اناث ذكور 2فرد/كم

 1.;7: ;.02 =8.::: 00.9 2087; 7;81> لصبة عجلون

 =.0;: =.97 =;.=1 99.1 127;8 7=8>8 كفرنجة

 313.6 111 62..41 111 131611 المجموع

 .9770دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 -عدد االلوٌة فً المحافظة هما لوائٌن :

  عجلونلصبة  لواء: أوال  
 كفرنجة لواء:  ثانٌا

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ة رلم)الخارط

 خارطة محافظة عجلون حسب األلوٌة والمرى

 



 لمحافظة عجلونأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 
 
 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2112 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجموووووووووووووووع المشووووووووووووووارٌع  
الرأسووومالٌة للمحافظوووة منهوووا 

 المشارٌع التالٌة

 6122.6 .1.6   

إنشااااااااااء أبٌناااااااااة المحااااااااااكم  .8
 ولصور العدل.

وزارة 
 العدل

المشااااااااااااروع لٌااااااااااااد  87 19 7>1
الدراساااااااااة وإعاااااااااداد 

 التصامٌم.

وزارة  إسكان األسر الفمٌرة. .9
 األشغال

تااام االنتهااااء واساااتالم  877 877 0=0
 الوحدات السكنٌة.

وزارة  توسعة مستشفى اإلٌمان. .:
 الصحة

ولااااً تاااام االسااااتالم األ 877 2.;; 877
 للمشروع.

وزارة  إنشاء سد كفرنجة. .;
المٌاه 
 والري

المشااااروع ٌساااار دون  1: =.0: >0
المساااااتوى  المخطاااااط 

 له.

دائرة  ترمٌم مولع البدٌة. .>
 اآلثار

 المشروع مستمر. 877 ;.12 07

تحسااااٌن وتطااااوٌر الخاااادمات  .=
 فً الموالع السٌاحٌة.

وزارة 
 السٌاحة

تااااااام االنتهااااااااء مااااااان  877 22.2 989
 وع.المشر

تااااااااارمٌم وتعمٌااااااااار للعاااااااااة  .0
 عجلون ومار الٌاس.

دائرة 
 اآلثار

 المشروع مستمر. 877 18.0 7;

إنشااااءات مختلفاااة وإضاااافات  .1
 غرف صفٌة.

وزارة 
 التربٌة

المشااااااااااااروع لٌااااااااااااد  877 877 9>
 التنفٌذ.

وزارة  إنشاء نادي للمعلمٌن. .2
 التربٌة

المشااااااااااروع ٌساااااااااار  7: 21 7>8
 حسب المخطط له.

-ٌاااااك عاااااٌن جنااااااتنفٌاااااذ طر .87
 الماعدة.

وزارة 
 األشغال

تااااااام االنتهااااااااء مااااااان  877 877 977
المشااااااااااااااااااااااااااااااااروع 
والمشااااااااااروع لٌااااااااااد 

 التسلٌم.

 -تنفٌاااااذ طرٌاااااك عاااااٌن جناااااا .88
 سوف.-عنجرة

وزارة 
 األشغال

تااااااام االنتهااااااااء مااااااان  877 877 77:
المشااااااااااااااااااااااااااااااااروع 
والمشااااااااااروع لٌااااااااااد 

 االستالم.

صاااااٌانة الطااااارق الرئٌساااااٌة  .89
 والنافذة.

وزارة 
 األشغال

المشاااااااااروع ٌساااااااااٌر  877 877 909.1
 حسب المخطط له. 



إنشااااااااء وصاااااااٌانة الطااااااارق  .:8
 الثانوٌة والمروٌة.

وزارة 
 األشغال

المشاااااااااروع ٌساااااااااٌر  877 877 92:
 حسب المخطط له. 

 

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة عجلون مخالصة التمٌٌ

 

 2112موازنة العامة لعام مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون ال

 
( ألف دٌنار موزعة =.0719لدرت النفمات الرأسمالٌة لمشارٌع محافظة عجلون بنحو ) 

على مختلف المطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومٌة وبلغ حجم اإلنفاق الفعلً 
%( من إجمالً 27.0( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته );.;9;=على هذه المشارٌع )

، وتعتبر هذه النسبة ضمن  8/89/9771:صصات الممدرة للمحافظة حتى نهاٌة المخ
 (.8المستوى المستهدف ، كما هو واضح فً الشكل رلم )

 )باأللف دٌنار( 

 ممدر البٌان
2112 

االنفاق حتى 
31/12/2112 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 27.0 ;.;9;= =.0719 المشارٌع الرأسمالٌة
 ة العامة.المصدر: دائرة الموازن

 

 (1الشكل رلم )



وٌ
شٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب المطاعات الوظٌفٌة إلى إستئثار لطاع الشؤون 

 9771%( من إجمالً مخصصات محافظة عجلون لعام 8.0;اإللتصادٌة على ما نسبته )
عدالت البطالة من خالل خلك وذلن من أجل تنمٌة المحافظة إلتصادٌاً والمساهمة فً تخفٌض م

فرص عمل جدٌدة من مشارٌع البنٌة التحتٌة ومشارٌع تعزٌز اإلنتاجٌة وتحفٌز اإلستثمارات 
%( من 80.2المحلٌة ، وجاء فً المرتبة الثانٌة لطاع التعلٌم والذي حاز على ما نسبته )

كما هو موضح  إجمالً مخصصات المحافظة وتاله لطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة
 ( .9فً الشكل رلم )

 (2شكل رلم )
 
 



التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية لمحافظة عجلون

النظام العام وشؤون السالمة العامة

16%

الشؤون االقتصادية

42%

حماية البيئة

0%

االسكان ومرافق المجتمع

1%

الصحة

9%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

2%

التعليم

18%

الحماية االجتماعية

0%
الخدمات العمومية العامة

12%
الدفاع

0%

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

 -وفً ما ٌلً تحلٌل موجز ألهم مخصصات المشارٌع الرأسمالٌة حسب الفصول:
 

 -اإلشغال العامة واإلسكان :
حظٌااات وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان بالمرتباااة األولاااى مااان حٌاااث حجااام المخصصاااات 

%( مان 8.0;ألف دٌنار مشكلة ما نسابته )( :>92المرصودة للمحافظة، حٌث تم رصد مبلغ )
( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته 2.9;92إجمااالً المخصصااات المرصااودة للمحافظااة، وتاام إنفاااق )

%( من المخصصات المرصودة لوزارة األشاغال العاماة واإلساكان فاً المحافظاة حتاى 22.2)
رٌع ، وهااً نساابة ضاامن المسااتوى المطلااوب وتركاازت األعمااال فااً تنفٌااذ مشااا8/89/9771:

إنشاااء وتحسااٌن الطاارق المروٌااة والثانوٌااة والطاارق الزراعٌااة وتنفٌااذ طرٌااك عااٌن جنااا عنجاارة 
 ومشروع األسر الفمٌرة.

 
 

 -التربٌة والتعلٌم :
احتل لطاع التعلٌم المرتبة الثانٌة من حٌث حجم المخصصات المرصودة وحجم اإلنفاق حٌث 

%( من إجمالً المخصصات 82.1( ألف دٌنار مشكل ما نسبته )=.=8:2تم رصد مبلغ )
%( من =.01( ألف دٌنار أي ما نسبته ):.8721المرصودة للمحافظة وتم إنفاق )

، وتعتبر هذه النسبة دون المستوى 8/89/9771:المخصصات المرصودة لمطاع التعلٌم حتى 
 .المطلوب وٌعود السبب إلى عدم تنفٌذ بعض المشارٌع اإلنشائٌة مثل مشروع نادي للمعلمٌن 

 

 
 



 
 

 -الصحة :
( ألف دٌنار 81.2=بلغ حجم المخصصات المرصودة لمطاع الصحة للمحافظة ما ممداره )

%( من إجمالً المخصصات للمشارٌع الرأسمالٌة للمحافظة ، تم إنفاق 1.0مشكلة ما نسبته )
 .8/89/9771:%( من المخصصات حتى 27( ألف دٌنار أي ما نسبته )1.=>>ما ممداره )

 
 -الزراعة :

( ألف دٌنار مشكلة 1.2:;بلغت المخصصات المرصودة لمطاع الزراعة للمحافظة ما ممداره )
%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فً المحافظة، تم 9.=ما نسبته )

%( من المخصصات المرصودة لهذا المطاع 8.=88( ألف دٌنار أي ما نسبته )72.0>إنفاق )
 .8/89/9771:حتى 

 
 -السٌاحة واآلثار :

( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته >.:8;بلغت المخصصات المرصودة لمشارٌع السٌاحة واآلثار )
%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فً المحافظة، تم إنفاق 1.>)
%( من المخصصات المرصودة لهذا المطاع فً 878( ألف دٌنار أي ما نسبته )81;)

 . 8/89/9771:حتى  المحافظة
 

 -وفٌما ٌلً بطالة وصف ألهم المشارٌع التً تم تمٌٌمها:
 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء أبنٌة نموذجٌة للمحاكم ولصور العدل فً المملكة -1

 )لعجلون والزرلاء ومادبا والرصٌفة( 7>907 الكلفة الكلٌة: 
 شهراً  =: مدة التنفٌذ:

 والزرلاء ومادبا والرصٌفة()لعجلون  77>; : 2112مخصصات عام 
 )لمحافظة عجلون( 850

 077 :31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 

 :2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

19.:% 
87% 

 المشروع لٌد الدراسة وإعداد التصامٌم . سٌر العمل فً المشروع :
حالة تم االنتهاء من الدراسات وإعداد التصامٌم وتمت اإل

للتنفٌذ على شركة صراٌرة ومن المتولع صدور أمر 
 .9772المباشرة خالل الربع األول من عام 

 - األوامر التغٌٌرٌة :
 %87 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له.  تمٌٌم المشروع :



نموذجٌة مستملة ٌهدف المشروع إلى إنشاء مباٍن حدٌثة  مالحظات :
  للمحاكم ولصور العدل فً المملكة. 

 
 



 باأللف دٌنار

 المرحلة الثانٌة–مشروع إسكان األسر الفمٌرة -2

 الكلفة الكلٌة :
 مدة التنفٌذ

 2112مخصصات عام 
 
 
 

اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووً حتووووووووووووووى 
31/12/2112 

 

99<77  
 شهراً  ;9

لكافة المحافظات  1777
 (لعجلون0=0منها )

 
0=0 

 
 
 
 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2112: 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

877% 
 

877% 

 
 
 

 -تم تسلٌم ما ٌلً : سٌر العمل فً المشروع:
 ( وحدات سكنٌة /فً المراحل النهائٌة.87إسكان صخرة ) -

 ( وحدة سكنٌة/فً المراحل النهائٌة. 7:إسكان كفرنجة ) -

 هائٌة.( وحدات سكنٌة/فً المراحل الن87إسكان الوهادنة ) -
 ( وحدات سكنٌة/فً المراحل النهائٌة.87إسكان عنجرة ) -

 ( وحدة سكنٌة/فً المراحل النهائٌة. =8إسكان عٌن جنا ) -
( ألف 7:إسكان عنجرة/ تم فتح وتنفٌذ طرق داخلٌة للمشروع بمٌمة ) - األوامر التغٌٌرٌة :

 دٌنار وسٌتم طرح عطاء لتنفٌذ خلطة اسفلتٌة للطرق .
 ا/ سٌتم طرح عطاء خلطة اسفلتٌة للطرق. إسكان عٌن جن -

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالٌة:

21% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات تمٌٌم المشروع :

 - مالحظات :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2112تشرٌن أول 



 
 
 
 
 
 
 
 

              باأللف دٌنار

 مشروع توسعة مستشفى اإلٌمان / عجلون -3

  77: الكلفة الكلٌة 
 

 مدة التنفٌذ
 2112مخصصات عام 

اإلنفوووووووووووواق الفعلووووووووووووً حتووووووووووووى 
31/12/2112 

 

 شهراً  =:
877 
;;.2 

 

 

 2112نسبة اإلنفاق 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

;;.2% 
877% 

 

 .1/9770/>تم االستالم األولً للمشروع بتارٌخ  سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 

ة نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفوووو
 االجمالٌة

877% 

 تم اإلستالم األولً للمشروع - تمٌٌم المشروع 
لغاٌات شراء أجهزة  9771أن المبلغ المرصود فً الموازنة العامة لعام  -

 ومعدات ومستلزمات طبٌة للطابك االضافً. 

 ( سرٌر إضافً. 7;ٌهدف المشروع إلى توسعة المبنى المائم بـ ) - مالحظات:
 باطنً رجال.  9(م7>=ة )تم التوسعة بمساح -

 
 
 
 

 2112تشرٌن أول 



 باأللف دٌنار

           مشروع إنشاء سد كفرنجة -;

  90877 الكلفة الكلٌة 
 مدة التنفٌذ

 2112مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 

31/12/2112 
نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصوووووص 

2112 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  7=
0< 

91.9 
 

:0.<% 
 
- 

 

 المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم. شروع سٌر العمل فً الم
 - األوامر التغٌٌرٌة 

نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 
 االجمالٌة

 % )دراسات(>

 المشروع ٌسٌر دون المخطط له. تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

                                        
 باأللف دٌنار

 ( مركز صحً لائم25مشروع استكمال توسعة ) -5

 لكافة محافظات المملكة . 077; الكلفة الكلٌة 
 شهراً  1; مدة التنفٌذ

لمحافظة عجلون / مركز صحً  7:لكافة المحافظات منها  7=1  2112مخصصات عام 
 الحسن.

 - 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

- 

 المشروع فً مرحلة الطرح واإلحالة. العمل فً المشروعسٌر 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
 المشروع ٌسٌر ببطء. تمٌٌم المشروع 

 تم نمل المخصصات مالحظات

 
 
 
 
 
 



 
 



 باأللف دٌنار
 عجلون-مشروع ترمٌم مولع البدٌة -6

  977 الكلفة الكلٌة 

 

 شهراً  89 ة التنفٌذمد
 07  2112مخصصات عام 

 =.9= 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 
(12.;)% 

877% 

 المشروع ٌنفذ من لبل دائرة اآلثار العامة. سٌر العمل فً المشروع 
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %877 كلفة االجمالٌةنسبة االنجاز ممارنة بال
 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد تمٌٌم المشروع 

 ( سنوات.87لد ٌستمر ألكثر من ) مالحظات 

 
 باأللف دٌنار 

 مشروع تحسٌن وتطوٌر الخدمات فً الموالع السٌاحٌة -6
 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 2112مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 

31/12/2112 
خصوووووص نسووووبة اإلنفوووواق موووون الم

2112  
2112 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

801: 
 شهراً  ;9

989 
988.2 

 
22.2% 

 

877% 
 

 
 -ٌشمل المشروع نوعٌن من التحسٌن والتطوٌر: سٌر العمل فً المشروع 

 صٌانة وإعادة تأهٌل دورات المٌاه فً للعة عجلون. -
 نةإعداد أعمال تصمٌم مركز زوار عجلون وتم االنتهاء من أعمال الصٌا -

 - األوامر التغٌٌرٌة 
نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 

 االجمالٌة
 % المرحلة األولى.11

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط. تمٌٌم المشروع 

 2112تشرٌن أول 

 2112تشرٌن أول 



 - مالحظات 
 

 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار
 مشروع ترمٌم وتعمٌر للعة عجلون ومار الٌاس -2

 7; الكلفة الكلٌة
 )سنوي(

2112كانون أول   

 

 شهر 89 مدة التنفٌذ
 7; 2112مخصصات عام 

 9.0: 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 
18.0% 
877% 

 المشروع فً مرحلة التنفٌذ ، ٌنفذ من لبل دائرة اآلثار العامة سٌر العمل فً المشروع .
 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %877 ة بالكلفة االجمالٌةنسبة االنجاز ممارن

 المشروع ٌسٌر حسب ماهو مخطط له. تمٌٌم المشروع .
هذا المشروع لترمٌم وتعمٌر للعة عجلون فمط بدون مار الٌاس  مالحظات .

 ( سنوات.87ولد ٌستمر ألكثر من )
 

 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفٌة -.

 محافظات( )مستمر()لكافة ال 7:>; الكلفة الكلٌة
 )للمدارس المذكورة( 9771->977 مدة التنفٌذ

 لكافة المحافظات  7:>; 2112مخصصات عام 
 لمحافظة عجلون 9>

 9> 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

877% 
877% 

 درسة عبلٌن ومدرسة للعة عجلون .مدارس لٌد التنفٌذ: م سٌر العمل فً المشروع .
تم طرح وإحالة العطاء على شركة الهدٌل للمماوالت لتنفٌذ 

 المشروع واالشراف على شركة المنارة. 
 إضافة األسوار ، أعمال طمم ، زٌادة كمٌة االسمنت والحدٌد.  األوامر التغٌٌرٌة .

 %27 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
تم التأخٌر فً التنفٌذ وذلن لعدم وجود موافمة على األوامر  . تمٌٌم المشروع

التغٌٌرٌة حٌث تمت الموافمة على  األوامر التغٌٌرٌة بتارٌخ 
وتم تمدٌد فترة العطاء وٌتولع االنتهاء من  9771/=/99



 المشروع لرٌباً.

األعمال المتبمٌة تشمل أعمال خارجٌة، إكمال أعمال الدهان،  مالحظات .
 الكهرباء والمٌكانٌن.أعمال 

 

 

 

 

 باأللف دٌنار
 مشروع إنشاء نادي للمعلمٌن -11

                    >10 الكلفة الكلٌة
 2112كانون أول                     

 مدة التنفٌذ
 2112مخصصات عام 

اإلنفوووووووووووواق الفعلووووووووووووً حتووووووووووووى 
31/12/2112 

 

 شهراً  0;
8<7 
8;0 

 
 2112نسبة اإلنفاق 
 :2112عام نسبة االنجاز ل

21% 
=<% 

 

 العمل جار فً المشروع وتم االنتهاء من األساسات. سٌر العمل فً المشروع .
 - األوامر التغٌٌرٌة .

نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 
 االجمالٌة

:7% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تمٌٌم المشروع .

 - مالحظات .

 

 باأللف دٌنار
 الماعدة-عنجرة-ذ طرٌك عٌن جنامشروع تنفٌ -11

 2112تشرٌن أول 



 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 2112مخصصات عام 
اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 

31/12/2112 
نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصوووووص 

2112 
 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

;17 
 شهرا 89

977 
977 

 
877% 

 
877% 

 
 المشروع لٌد االستالم سٌر العمل فً المشروع .

 - األوامر التغٌٌرٌة .
نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 

 االجمالٌة
877% 

 لٌد التسلٌم –تم االنتهاء من المشروع  تمٌٌم المشروع .
ٌهاادف المشااروع إلااى ربااط المحافظااات والمناااطك السااٌاحٌة ماان خااالل شاابكة  مالحظات .

 طرق بمستوى فنً عالً.

 

 2112تشرٌن أول 



 باأللف دٌنار

 سوف-عنجرة-مشروع تنفٌذ طرٌك عٌن جنا-12
 177 الكلٌةالكلفة 

 شهراً  97 مدة التنفٌذ
 77: 2112مخصصات عام 

 77: 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 
 2112نسبة اإلنفاق 

 :2112نسبة االنجاز لعام 
877% 
877% 

 المشروع فً المراحل النهائٌة من المتولع التسلٌم مع نهاٌة هذا العام. سٌر العمل فً المشروع .
 - األوامر التغٌٌرٌة .

 %877 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
 تم اإلنتهاء من المشروع تمٌٌم المشروع .

ٌهاادف المشااروع إلااى ربااط المحافظااات والمناااطك السااٌاحٌة ماان خااالل  مالحظات .
 شبكة طرق بمستوى فنً عالً.

 باأللف دٌنار

 مشروع صٌانة الطرق الرئٌسٌة والنافذة -13
 2112كانون أول             277 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 2112مخصصات عام 
اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووً حتووووووووووووووى 

31/12/2112 
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  89
909 
909 
877% 
877% 

 

   
 جار العمل على صٌانة الطرق سٌر العمل فً المشروع .

 - األوامر التغٌٌرٌة .
ارنوووووة بالكلفوووووة نسوووووبة االنجووووواز مم

 االجمالٌة
877% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تمٌٌم المشروع .

 جار العمل على صٌانة طرٌك إربد عجلون مالحظات .

 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء وصٌانة الطرق الثانوٌة والمروٌة -14
 92: الكلفة الكلٌة
 شهراً  89 مدة التنفٌذ

 92: 2112مخصصات عام 
 92: 31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

877% 
877% 

 2112تشرٌن أول  



تم اإلنتهاء من صٌانة معظم الطرق التً بحاجة إلى صٌانة هذا  سٌر العمل فً المشروع .
 العام

 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %877 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. ٌم المشروع .تمٌ

 - مالحظات .

 
 باأللف دٌنار

 مشروع المرى الحضرٌة ->8

 98777 الكلفة الكلٌة
 شهراً  ;9 مدة التنفٌذ

 تم إجراء مناللة بكامل المخصص. 8777 2112مخصصات عام 
  31/12/2112اإلنفاق الفعلً حتى 

 2112 نسبة اإلنفاق من المخصص
 :2112نسبة االنجاز لعام 

7% 
7% 

 9772تم تأجٌل تنفٌذ المشروع لعام  سٌر العمل فً المشروع .
 - األوامر التغٌٌرٌة .

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له. تمٌٌم المشروع .

 تم نمل المخصص مالحظات .



 افظة عجلونمطالب واحتٌاجات مح 

 

انشاء جامعة حكومٌة : لتكون هذه المحافظة كبالً محافظات المملكة تشاتمل فاً احضاانها  .8
ف االعبااء عان ابنائهاا الطلباة ٌعلى صرح علمً ٌساهم فً تطوٌر المجتمع المحلً ، وتخف

الدارسٌن فً المحافظات االخرى ، عدا عن المردود االجتماعً وااللتصادي والاذي ٌتاأتى 
لهاذه الجامعاة متاوفرة وتحتااج  ةماا علمناا ان الناوا اجامعة فً أي مولاع ، هاذا اذ من انشاء

 الى لرار فمط  بأن تحول كلٌة عجلون الجامعٌة الى جامعة حكومٌة .
تنفٌااذ لاارارات مجلااس الااوزراء المااولر بخصااوص ابااراز واشااهار اعااالن اللااٌم عجلااون  .9

السااٌاحٌة وتشااغٌل االٌاادي السااٌاحً : والااذي باادوره سااوف ٌسااهم فااً جااذب االسااتثمارات 
 العاملة وٌخفف من نسبة الفمر والبطالة بٌن ابناء هذه المحافظة .

انشاء مدٌنة صناعٌة : والتً بدورها سوف تسهم فً توفٌر العدٌد مان فارص العمال البنااء  .:
المحافظااة وتلحمهااا فااً ركااب التنمٌااة والتطااور كبااالً محافظااات  المملكااة علماااً بأنااه لااد تاام 

 .ةمنذ سنٌن لهذه الغاٌ ة( دونم لصالح مؤسسة  المدن الصناع828ٌاستمالن )
 .إعادة ضم اراضً غور الوهادنة وغور فارة الى محافظة عجلون  - أ
 

ً دٌنٌاً  .; تنفٌذ المكرمة الملكٌة السامٌة بإعادة اعمار مسجد عجلون الكبٌر لٌكون معلما
 وتارٌخٌاً وحضارٌاً فً منتصف صحن المدٌنة .

المهنً التأهٌلً للمعالٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة فً المحافظة  ة مركز للتدرٌبإلام .>
 .ةصر منتجامن اجل دمجهم فً المجتمع لٌكونوا عن

شكل األمثل الشاء سد على وادي كفرنجة وذلن للحفاظ على مٌاه األمطار واستغاللها بإن .=
 .خصوصاً ان محافظة عجلون تمتاز بغزارة الموسم المطري فٌها

 ة.من افمر محافظات المملك ةكن للفمراء حٌث ان المحافظادة عدد المسازٌ .0
علٌها حٌث ان جمٌع  ةمن خالل اعفائها من الدٌون المستحم ةبلدٌات المحافظدعم  .1

 .للدخل ةالبلدٌات تخلو من أي مشارٌع مدر
 ومولعها الحالً غٌر مالئم امنٌا. ةحٌث أنها مستأجر ةمة مبنى لمتصرفٌة لواء كفرنجإلا .2

 انشاء المجمع الرٌاضً وإلامة مدرج وإنارة الملعب الرٌاضً. م عملٌةإتما .87
 
 
 

 


