
 

 

 

 

 

 

 محافظة العاصمة
 

 

 

 

 



 

 محافظة العاصمة

 :لمحة عامة

ربتة  وكانت  سمتم . المملكة االردنية الهاشميةعمان عاصمة 
عمون السي شادها العمونيون القتدما  عاصتمة لهته. هتي  ا  
المدينتتة الستتي اتدهتتر  متتي ويتتاه اليونتتان والرومتتان  والستتي 

ميمتا مىت   وطلقوا عليها امه ميالدلفيا مدينتة البتا اويتو .
كان  وبنية المدينة سغطي مبعة سالل  مثلها مثل مدينة رومتا  

  وما اآلن مان وبنيسها سنسشر عل  سمع عشرة سله.

بثتتروة متتن المعتتاله اوثريتتة اليالتتدة. معلتت   بتتل عمتتان سسمستتع 
القلعة ال   كان يسوج المدينة القديمة يرسفع هيكل هرقل  الت  

ئتر ون يشتاهد ميته ودوا   انا مسبف اآلثتار الت   يمكتن للتا
  من  ما يقارا متبعمائة يمةسمثل بياة اإلنمان مي العهود القد

ولف منة. وما متي ال هتة المقابلتة ل بتل القلعتة  ميقتوه المتدرج 
 الروماني الكبير ال   يسمع ليممة اآللف مسفرج. 

الملتك الستي بتدوها  وبسمله  اللة الملك عبد هللا الثاني بن البمين الرايتة سمسمرالممتيرة المباركتة
ثه المغفتور  بن عبدهللا اوول  اللة الملك طالل ثه المؤمس عبدهللا اوول بن البمين ربمه هللا 
ممتيرة البنتا  و اإلعمتار و السقتده و لسمتسمر  هثتراه له  اللة الملك البمتين بتن طتالل طيتا هللا

  .الريا 

 

 :والمناخ التضارٌس

مسرا  0٘ٓووبيائها  مسرسفع عن مطح الببر قرابة لعمان طابع  بلي مي اغلبية مناطقها 
( مسرا. يمسد وربعة عشر  بال عل  طول المدينة وعرىها ومن وهه 8ٔ9وسرسفع  بالها )

  بل اوشرميةو  لنصر بل او   بل القلعةو   بل البمينو   بل اللويبدةو   بل عمان بالها: 
و بل النظيف و بل نتال وال بل اويىر وغيرها. وسو د بين ه ه ال بال   بل ال ومةو 

مقف و واد  عبدونو واد  صقرةو واد  الميركثير من الوديان والمهول الوامعة من اهمها 
 .واد  الرمهو الميل

ويمود مدينة عمان مناخ الببر اوبيض المسومط مي معظه مناطق العاصمة بيث المرسفعا  
بينما يمود بعض مناطقها مناخ شبه صبراو  وياصة مي المناطق الشرقية منها  وبالنمبة 
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عض اوبيان ما لدر ا  البرارة سكون الدر ة اوعل  مي منسصف آا/وغمطس بيث سصل ب
 ( در ة مئوية.ٖ٘-ٖٖبين )
 

 

 

 

 الموقع والمساحة:

كانها بوالي ووكبر مدنها إ  يبلغ عدد م المملكة األردنية الهاشميةمدينة عّمان هي عاصمة 

( كيلومسرا مربعا  وهي المركت 0٘08( نممة  وسبلغ ممابسها مع الىوابي )ٕٕٓٓٓٙٔ)
شماال ويط  ٖٔالس ار  واإلدار  لألردن. سقع المدينة مي ومط المملكة عل  يط عرض 

 (  بال سقريبا.ٗٔ( شرقا  وهي سسكّون من )ٖ٘طول )
 

 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 

%( وقتدر عتدد المتكان متي ٖ.ٕبتوالي ) 0ٕٓٓ-ٕٙٓٓنمو المتكاني يتالل عتامي بلغ معدل ال
( نمتتمة و  متتا ٕٕٓٓٓٙٔببتتوالي ) 0ٕٓٓالمبامظتتة بمتتا دائتترة اإلبصتتا ا  العامتتة لعتتاه 

( س معاً متكانياً   وهمهتا 0ٗٔ%( من مكان المملكة ويسوتع هؤال  المكان عل  )9.0ٖنمبسه )
ة  لوا  ال امعتة  لتوا  واد  المتير  لتوا  متباا  لتوا  قصبة عمان  لوا  ماركا  لوا  القويمم

%( ٙال يتة  لوا  الموقر  ولوا  ناعور  وسشكل نمتبة المتكان الت ين يقطنتون الريتف بتوالي )
%( من إ متالي عتدد متكان المبامظتة وسبلتغ الكثامتة المتكانية 8ٗمي بين سشكل نمبة البىر )

( ٘بيث بلغ مسومتط ب ته اومترة ) ( ومرةٖٓٙ٘ٗٗوبلغ عدد اومر ) ٕ( شيص/كهٗ.8ٕٕ)
ومراد  وميما يسعلق بسوتيع المكان بما ال نس مسشير اإلبصا ا  إل  ون نمتبة الت كور سصتل 

%( متتن إ متتالي عتتدد متتكان المبامظتتة وال تتدول الستتالي ٙ.9ٗ%( ونمتتبة اإلنتتاث )ٗ.ٔ٘إلتت  )
 -صمة:يبين سوتيع المكان بما ال نس واللوا  والكثامة المكانية مي مبامظة العا

 (1الجدول رلم )

 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة العاصمة

النسبة من  عدد السكان )نسمة( اللواء
المحافظة 

% 

 المساحة
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانٌة
 اناث ذكور 2فرد/كم

 ٕ٘٘ٙٔ ٙ.ٓ ٙ٘.8ٗ ٖ.9ٕ 9ٖٖٓٓٓ ٕٖٕٖٓٗ قصبة العاصمة

 0ٖٕٓ ٘.ٖ 9ٗ.ٕٙٙ ٕ٘ 9ٗ8ٕٓٙ 9ٗٙ8ٕٓ ركاما

 ٕٓٗٙ ٗ.ٔ 9ٖ.ٔٔٔ ٖ.ٖٔ 9ٔٓٔٗٔ ٖٕٓٗ٘ٔ القويممة

 ٖٕٗٙ ٙ.ٔ 9ٔ.ٕٓٔ ٗ.ٗٔ 0ٗٔٓ٘ٔ ٕٓٓٓٙٔ ال امعة

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ø£Ø±Ø¯Ù�Ù�Ø©_Ø§Ù�Ù�Ø§Ø´Ù�Ù�Ø©


 0ٖٗٔ ٕ 0٘.ٗٗٔ 8 89ٖٓٓ ٓٔٗٓٓٔ واد  المير

 ٖ٘ٔ ٖ.ٙ 9ٕ.0ٓٗ 8.ٕ 0ٖٓ٘ٓ ٖٓٗٙٗ مباا

 908 ٕ.0ٕ 0ٓ.9ٙٗ٘ ٕ.ٕ 9ٕٕٓٙ ٕٓٓٗ٘ ال يتة

 0٘ٗ ٓٔ 0٘ٓ.0٘ ٘.ٔ ٕٓٗٙٔ 08ٓٓٔ الموقر

 ٙٓٔٗ ٗ.ٕ 8ٖ.9ٗٔ ٗ.ٖ 0ٕٖٔٓ 9ٖٙٓٓ ناعور

 29274 122 7579727 122 2216222 المجموع
 .0ٕٓٓدائرة اإلبصا ا  العامة   -المصدر :

 

 

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 -ولوية هي: 8ين عل  س مع مكاني موتع 0ٗٔسىه مبامظة العاصمة  .ٔ
        قصبة عمان.  .ٔ
   لوا  ال امعة. .ٕ
  لوا  واد  المير. .ٖ
 لوا  ماركا. .ٗ

 لوا  ال يتة. .٘

 لوا  مباا.     .ٙ

 لوا  القويممة.   .0

 لوا  ناعور.  .9

 لوا  الموقر.  .8

                        

 : اولوية واالقىية السابعة لها- 
 .لوا  الموقر ويىه قىا  الر ه الشامي 

 يتة ويىه قىا  اه الرصاص.لوا  ال  

 .لوا  ناعور ويىه قىائي اه البماسين وبمبان 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 (ٔاليارطة رقه)

 يارطة مبامظة العاصمة بما اولوية والقرى





 العاصمةأبرز المشارٌع الرأسمالٌة لمحافظة 
 )باولف دينار(

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2222 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 إلنجاز%ا

 المالحظات

مجموووووووووع المشووووووووارٌع  
الرأسووووومالٌة للمحافظوووووة 

 منها المشارٌع التالٌة

 94544 22   

وتارة  إمكان اومر الفقيرة. .ٔ
 اوشغال

المشتتتتتتروع يمتتتتتتير بمتتتتتتا  89 ٓٓٔ ٗ.٘٘ٔٔ
الميطتتتتتتتتتتتتتط وال يو تتتتتتتتتتتتتد 

 معوقا .

يتتتط متتتكة بديتتتد عمتتتان  .ٕ
 /  الترقا .

وتارة 
 المالية

 المشتتتتتتتتتتتروع يمتتتتتتتتتتتير دون ٘ 8 0ٓٓٓٔ
 الممسوى اليطط له.

وتارة  طريق عمان الدائر . .ٖ
 السيطيط

العمتتتتتتل  تتتتتتار  متتتتتتي موقتتتتتتع  0.ٖٗ 88.9 98ٕٕ٘
 المشروع.

سومتتتتتتتتتتتعة ممسشتتتتتتتتتتتف   .ٗ
 البشير.

وتارة 
 السيطيط

العمتتتتتتل  تتتتتتار  متتتتتتي موقتتتتتتع  ٘.ٖٖ 88.0 ٕٖٓٓٔ
 المشروع.

إكمال طريق وه  .٘
 البماسين/وه العمد.

وتارة 
 اوشغال

متتتتتتي موقتتتتتتع  العمتتتتتتل  تتتتتتار   ٓٗ ٓٓٔ ٓٓٓٔ
 المشروع.

إكمال طريق  .ٙ
 ال ويدة/الموقر.

وتارة 
 اوشغال

العمتتتتتتل  تتتتتتار  متتتتتتي موقتتتتتتع  8ٓ ٓٓٔ ٓٓ٘ٔ
 المشروع.

إكمتتتتتال طريتتتتتق مطتتتتتار  .0
الملكتتتة عليتتتا  التتتدولي / 

 المربلة الثانية.

وتارة 
 اوشغال

العمتتتتتتل  تتتتتتار  متتتتتتي موقتتتتتتع  ٓٔ ٓٓٔ ٓٓٓٙ
 المشروع.

وتارة  ال يتة / ال هيبة. .9
 اوشغال

المشتتتتتتتتتروع متتتتتتتتتي مربلتتتتتتتتتة  - - -
الدرامتتتتا  وإعتتتتداد السصتتتتاميه 
ويمتتتتتتتتتتتتتير دون الممتتتتتتتتتتتتتسوى 
الميطتتتط لتتته وستتته نقتتتل  ميتتتع 
ميصصتتتتتتتتتتتتا  المشتتتتتتتتتتتتروع 

 لمشاريع ويرى

وتارة  القرى البىرية. .8
 اوشغال

المشتتتتتتتتتروع متتتتتتتتتي مربلتتتتتتتتتة  - - -
الدرامتتتتا  وإعتتتتداد السصتتتتاميه 
ويمتتتتتتتتتتتتتير دون الممتتتتتتتتتتتتتسوى 
الميطتتتط لتتته وستتته نقتتتل  ميتتتع 
ميصصتتتتتتتتتتتتا  المشتتتتتتتتتتتتروع 

 ع ويرىلمشاري

( مركتتتتت 9ٔامتتتتسكمال ) .ٓٔ
صتتتتبي وولتتتتي/ مركتتتتت 

 صبي العال.

وتارة 
 الصبة

ستتته االنسهتتتا  متتتن المشتتتروع  ٓٓٔ ٓٓٔ ٘.9ٗ
 وسه امسالمه وولياً. 

إنشتتتا  ممسشتتتف  اوميتتتر  .ٔٔ
 بمتة/عمان الكبرى. 

وتارة 
 السيطيط

ستتته االنسهتتتا  متتتن المشتتتروع  ٓٓٔ 80.0 8٘ٓٔ
وستتته امتتتسالمه بشتتتكل نهتتتائي 



. 

مركتتتتت الملكتتتتة سومتتتتعة  .ٕٔ
 عليا  ومراض القلا.

وتارة 
 الصبة

ستتتتته االنسهتتتتتا  متتتتتن المشتتتتتروع  ٓٓٔ - -
وستتتته امتتتتسالمه بشتتتتكل نهتتتتائي 
وستتته نقتتتل  ميتتتع ميصصتتتا  

 المشروع لمشاريع ويرى

إنشتتتتتتتتتتتتا  ممسشتتتتتتتتتتتتف   .ٖٔ
 اوطفال.

وتارة 
 السيطيط

العمتتتتتتل  تتتتتتار  متتتتتتي موقتتتتتتع  9ٗ ٖ.88 ٓٓٙٙ
 المشروع.

 )باولف دينار(

لجهة ا اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2222 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

نظتتتتتتاه سبريتتتتتتد لقصتتتتتتر  .ٗٔ
 العدل.

ستتتتتته طتتتتتترت العطتتتتتتا  وسمتتتتتت   ٓٔ - ٓٓ٘ٔ وتارة العدل
إبالستتتته والمشتتتتروع يمتتتتير دون 
الممتتتسوى الميطتتتتط لتتته بمتتتتبا 
الستتتتتت ير متتتتتتي طتتتتتترت وإبالتتتتتتة 

 العطا .

إنشتتتا  مبنتتت  مسصتتترمية  .٘ٔ
لتتتتتوا  نتتتتتاعور ومتتتتتكن 

 .المسصرف

وتارة 
 الدايلية

ستتتتتته طتتتتتترت العطتتتتتتا  وسمتتتتتت   ٓٔ - ٕٓٓ
إبالستتتته والمشتتتتروع يمتتتتير دون 
الممتتتسوى الميطتتتتط لتتته بمتتتتبا 
الستتتتتت ير متتتتتتي طتتتتتترت وإبالتتتتتتة 

 العطا . 

إنشتتتا  مبنتتت  مسصتتترمية  .ٙٔ
لتتتتوا  ال امعتتتتة ومتتتتكن 

 المسصرف.

وتارة 
 الدايلية

ستتتتتته س  يتتتتتتل المشتتتتتتروع لعتتتتتتاه  - - -
وستتتتته إ تتتتترا  منتتتتتاقال   8ٕٓٓ

اريع بكامتتتتتل الميصتتتتتص لمشتتتتت
 ويرى

إنشتتتا  مبنتتت  مسصتتترمية  .0ٔ
لتتتتتوا  متتتتتباا ومتتتتتكن 

 المسصرف. 

وتارة 
 الدايلية

ستتتتتته س  يتتتتتتل المشتتتتتتروع لعتتتتتتاه  - - -
وستتتتته إ تتتتترا  منتتتتتاقال   8ٕٓٓ

بكامتتتتتل الميصتتتتتص لمشتتتتتاريع 
 ويرى

 

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة العاصمة مخالصة التمٌٌ

 
 2222لتنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع ا

 
 9ٕٓٓ( ولف دينار لعتاه 8ٗ٘ٗٗبلغ  ميصصا  المشاريع الروممالية لمبامظة العاصمة )

موتعتتة علتت  القطاعتتا  وبمتتا الفصتتول للتتوتارا  والتتدوائر البكوميتتة متتي بتتين بلتتغ اإلنفتتا  



كمتا هتو واىتح متي  %(9ٓ( ولف دينار و  ما نمتبسه )ٕ.0٘ٙٙٗ) 9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔالفعلي بس  
 (.ٔالشكل رقه )

 باأللف دٌنار

 ممدر البٌان
2222 

االنفاق حتى 
31/12/2222 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 9ٓ ٕ.0٘ٙٙٗ 8ٗ٘ٗٗ المشاريع الروممالية
 .9ٕٓٓالمصدر: دائرة المواتنة العامة  

 (1الشكل رلم )

 
 

 
 

لمبامظة العاصمة بمتا القطاعتا  الوظيفيتة إلت  ون قطتاع  ويشير سوتيع الميصصا  المالية
%( متتتن إ متتتالي ميصصتتتا  مبامظتتتة 0.ٔٙالشتتتؤون اإلقسصتتتادية إمتتتس ثر علتتت  متتتا نمتتتبسه )

و لك من و ل سنمية المبامظة إقسصادياً والممتاهمة متي سيفتيض معتدال   9ٕٓٓالعاصمة لعاه 
بسيتة ومشتاريع سعتيتت اإلنسا يتة البطالة من يالل يلق مرص عمل  ديدة من مشاريع البنيتة الس

وسبفيتتت اإلمتتسثمارا  المبليتتة   ويتت سي متتي المرسبتتة الثانيتتة قطتتاع الصتتبة والتت   بتتات علتت  متتا 
%( من إ مالي ميصصا  مبامظة العاصمة وساله قطاع السعليه كما هتو واىتح ٖ.ٖٕنمبسه )

 ( .ٕمي الشكل رقه )
 



التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية لمحافظة العاصمة

حماية البيئة

0%

االسكان ومرافق المجتمع

0%

الصحة

23%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

0%

التعليم

9% الدفاع

0%

الحماية االجتماعية

1%

الخدمات العمومية العامة

1%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

3%

الشؤون االقتصادية

63%

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

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

 -وزارة االشغال العامة واالسكان:

%( متتن ا متتالي الميصصتتا  ٖٔ(التتف دينتتار مشتتكلة متتا نمتتبسة )ٙ.ٖٕٖٕٔستته  سيصتتيص )
%( متتتن 88.80( التتتف دينتتتار ا  متتتا نمتتتبسة )٘.8ٖٕٔٔالمرصتتتودة للمبامظتتتة وستتته انفتتتا  )

 .9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔالميصصا  المرصودة لوتارة االشغال العامة واالمكان بس  
 

 -التربٌة والتعلٌم :

( الف دينار لوتارة السربية والسعلتيه  متي مبامظتة العاصتمة مشتكله ٗ.9ٗ9ٕسه سيصيص مبلغ )
(التتف 9ٕٓ9%( متتن ا متتالي الميصصتتا  المرصتتودة للمبامظتتة بيتتث ستته انفتتا  )8متتا نمتتبسة )

وهتي  9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ%( من الميصصا  المرصتودة للتوتارة بست  ٙ.8ٗدينار ا  ما نمبسة )
   بة ىمن الممسوى الممسهدف لإلنفا  مي مثل ه ا الوق  من المنة.نم
 

 -وزارة الصحة :

( التف دينتار لتوتارة الصتبة متي مبامظتة العاصتمة مشتكله متا نمتبسة ٖٖٓٗسه سيصيص مبلغ )
( التف دينتار ٘.8ٕٔٗ%( من ا مالي الميصصا  المرصودة للمبامظة بيتث سته انفتا  )ٙ.ٗ)

وهتي ىتمن  9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔيصصا  المرصودة للوتارة بس  %( من المٗ.80ا  ما نمبسة )
الممسوى الممسهدف  لالنفتا  ومعظته الميصصتا  المرصتودة متي المبامظتة عبتارة عتن نفقتا  



ممتتتسمرة لشتتترا  ا هتتتتة ومعتتتدا  طبيتتتة للممسشتتتفيا  والمراكتتتت الصتتتبية و لسبتتتديث اال هتتتتة 
 وصيانسها لرمع كفا ة ال هات الطبي .

 
 
 
 

 -اون الدولً/المجلس المومً للتخطٌط:وزارة التخطٌط والتع

%( متتتتن ا متتتتالي ٖ.8ٗ(التتتتف دينتتتتار مشتتتتكلة متتتتا نمتتتتبسه )00.9ٙٙٗستتتته  سيصتتتتيص ) -
%( 88.0(الف دينار ا  ما نمبسة )ٖٓ٘ٙٗالميصصا  المرصودة للمبامظة وسه انفا  )

 9ٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔمتتتن الميصصتتتا  المرصتتتودة لتتتوتارة السيطتتتيط والسعتتتاون التتتدولي بستتت  
سسركتتت متتي قطتتاع الصتتبة وقطتتاع الطتتر  المسمثلتتة متتي مشتتروع  ومعظتته هتت ة المشتتاريع

ممسشف  االطفال وممسشف  االمير بمتة وسومعة ممسشف  البشير ومشتروع طريتق عمتان 
 الدائر .

 
 
 
 
 
 

 -وميما يلي بطاقة وصف وهه المشاريع السي سه سقييمها:
 باأللف دٌنار

 مشروع اسكان األسر الفمٌرة -1
  ٕٕٓٓ٘ الكلفة الكلٌة: 

 
 

 شهراً  ٕٗ مدة التنفٌذ:
لكامتتتتتتتتتتتة  9ٓٓٓ : 2222مخصصات عام 

المبامظتتا  منهتتا 
ٔٔ٘٘.ٗ 

لمبامظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 العاصمة 

اإلنفوووووواق الفعلووووووً حتووووووى 
31/12/2222: 

ٔٔ٘٘.ٗ 

نسووووووووبة اإلنفوووووووواق موووووووون 
 :2222المخصص 

نسووووووووبة االنجوووووووواز لعووووووووام 
2222: 

ٔٓٓ% 
 

ٔٓٓ% 

 -السالية :سه اإلمساله اوولي للمواقع  سٌر العمل فً المشروع 

 2222تشرٌن أول 



 %ٓٓٔ نسبة االنجاز ( وبدةٙٔإمكان اومر الفقيرة ناعور ) -
 %ٓٓٔ نسبة االنجاز ( وبدةٕٓإمكان اومر الفقيرة القويممة ) -
 %ٓٓٔ نسبة االنجاز ( وبدةٕٙإمكان اومر الفقيرة الموقر ) -
 %ٓٓٔ نسبة االنجاز ( وبدةٕٙإمكان اومر الفقيرة مباا ) -
( وبتتدة/ العمتتل  تتار  متتي موقتتع ٖٓشتتفا بتتدران ) –يتترة ال امعتتة إمتتكان اومتتر الفق -

 %ٖ٘ نسبة االنجازالمشروع   
 نسووبة االنجوواز ( وبتتدة / قيتتد اإلمتتساله اوولتتيٕٙإمتتكان اومتتر الفقيتترة ماركتتا ) -

ٔٓٓ% 
 - األوامر التغٌٌرٌة :

نسوووووبة االنجووووواز ممارنوووووة 
 بالكلفة االجمالٌة:

- 89% 

 ر بما الميطط وال يو د معوقا .المشروع يمي تمٌٌم المشروع :

  مالحظات :
 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 الزرلاء –مشروع خط سكة حدٌد عمان  -2
 9ٓٓٓٙ الكلفة الكلٌة :

 شهر 9ٗ مدة التنفٌذ:
 0ٓٓٓٔ : 2222مخصصات عام 

 ٓٓ٘ٔ : 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 :2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2222نسبة االنجاز لعام 
8% 
٘% 

ستته سوقيتتع إسفاقيتتة بنتتا  وسشتتغيل مشتتروع يتتط المتتكة  بتتين  سٌر العمل فً المشروع:
متتتدينسي عمتتتان والترقتتتا  متتتع شتتتركة اإلئتتتسالف الكتتتويسي 

  ومتتتتن 9ٕٓٓ/٘/ٖٔاإلمتتتتباني )وكنتتتتان  لوبتتتتل( بستتتتاري  
المسوقتتع ون سقتتوه الشتتركة بسنفيتت  المشتتروع متتي الربتتع اوول 

 .8ٕٓٓمن عاه 
 - : األوامر التغٌٌرٌة

 %٘ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة::
 المشروع يمير دون الممسوى الميطط له. تمٌٌم المشروع :

  مالحظات :

 باأللف دٌنار               

 مشروع طرٌك عمان الدائري -3

  0ٓٓٓٔٔ الكلفة الكلٌة 
 2222أٌار  2222تشرٌن أول 



  شهراً  9ٗ مدة التنفٌذ

 

 (98ٕٕ٘)  2222مخصصات عام 
)يتينتتتتتتتتتتة 
 وقروض(

اإلنفووووووووووووواق الفعلوووووووووووووً حتوووووووووووووى 
31/12/2222 

ٕ98ٓٓ 

 2222نسبة اإلنفاق 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

 
 

88.9% 
90% 

 و تا : ٖالمشروع قيد السنفي  وهو عل   سٌر العمل فً المشروع:
 ٕٙٓٓ/9ال ت  الثالث والثاني سم  إبالسه مي شهر  -
 9ٕٓٓ/ٕسم  إبالسه مي شهر  –ال ت  اوول  -

بدث  ووامتر سغييريتة بسمديتد مسترة سنفيت  العطتا  ومتن المسوقتع اإلنسهتا  متن  ألوامر التغٌٌرٌة ا
 ٕٓٔٓسنفي  المشروع مي نهاية عاه 

نسووووبة االنجوووواز ممارنووووة بالكلفووووة 
 االجمالٌة:

 %9ال ت  اوول  -
 %0٘ال ت  الثاني  -
 %ٙٙال ت  الثالث  -

معوقا  لل ت  الثاني والثالث ومتا المشروع يمير بما الميطط وال سو د  تمٌٌم المشروع 
ال ت  اوول مهناك سدني مي نمبة اإلن ات بمبا سبتاطؤ المقتاول متن إن تات 

 اوعمال الممسهدمة .

يهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  طريتتق يصتتل بتتين طريتتق مطتتار الملكتتة عليتتا   مالحظات:
كه باإلىامة إل  إنشا  مينا  بر  ومبن   ٓٗالدولي ومدينة الترقا  بطول 

  ديد ل مرك عمان .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بااللف دٌنار

 مشروع  توسعة مستشفى البشٌر  -4

 2222أٌار  2222كانون أول     ٓٓٓٓٗ الكلفة الكلٌة 



  شهراً  ٓٙ مدة التنفٌذ

 
 

مخصصووووووات عووووووام 
2222  

ٖٕٔٓٓ  

اإلنفاق الفعلً حتوى 
31/12/2222 

ٔٓٓٓٙ 

نسوووووووووبة اإلنفووووووووواق 
2222 

نسووبة االنجوواز لعووام 
2222: 

88.0% 
 

ٔٓٓ% 

سوووووٌر العمووووول فوووووً 
 المشروع

 المشروع قيد السنفي  وهو عل  مربلسين:
المربلتتتة الثانيتتتة : مبنتتت  اليتتتدما  سمتتت  المباشتتترة الفعليتتتة بستتتاري   -

بممتابة  8ٕٓٓ/ٔٔ/ٗومن المسوقع اإلنسها  منه بساري   0ٕٓٓ/9/ٔ
 . ٕه9ٗ0ٓٔ

 المربلة الثالثة : مبن  الباطنية وال رابة العامة: -

ومتتن المسوقتتع اإلنسهتتا  متتن هتت ه  0ٕٓٓ/8/٘ٔشتترة الفعليتتة بستتاري  سمتت  المبا
 ٕه9ٙٓٓٗبممابة  ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٖٕالمربلة بساري  

 مبن  اليدما  –يوه للمربلة الثانية  8٘سه سمديد  - األوامر التغٌٌرٌة 
 مبن  الباطنية وال رابة العامة  -يوه للمربلة الثالثة  ٘ٙسه سمديد  -

نسوووووووووبة االنجووووووووواز 
فوووووووة ممارنوووووووة بالكل

 االجمالٌة:

 %ٖٙالمربلة الثانية 
 %ٖٔالمربلة الثالثة 

 المشروع يمير بنما وعل  من الممسوى الميطط له وال سو د معوقا . تمٌٌم المشروع 

يهدف المشروع إل  إ را  سومعة لممسشف  البشير سسىتمن إنشتا  مبتاني وطوابتق  مالحظات 
 )لمبن  اليدما   مبن  ال رابة العامة والباطنية(

 
 
 
 
 
 
 
 



 باأللف دٌنار

 أم العمد )تماطع أم البساتٌن( –مشروع إكمال طرٌك أم البساتٌن  -5

2222كانون أول  ٕٓٓٓٔ الكلفة الكلٌة   

 

 ٕٗ مدة التنفٌذ
 شهراً 

 ٓٓٓٔ  2222مخصصات عام 

 ٓٓٓٔ 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222 نسبة االنجاز لعام

ٔٓٓ% 
0٘% 

 العمل ممسمر عل  ورض الواقع سٌر العمل فً المشروع 

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %ٓٗ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 يمير بما الميطط وال يو د معوقا  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 

   
 باأللف دٌنار

 المولر –مشروع إكمال طرٌك الجوٌدة  -6
2222كانون أول  ٕٓٓ٘ كلٌةالكلفة ال  

 

 شهراً  ٖٙ مدة التنفٌذ
 ٓٓ٘ٔ 2222مخصصات عام 

 ٓٓ٘ٔ 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2222نسبة االنجاز لعام 
ٔٓٓ% 
8ٓ% 

 المشروع قيد السنفي  والعمل ممسمر عل  ورض الواقع سٌر العمل فً المشروع 
 ( ٕصدر  ووامر سغييرية إلىامة سقاطعا  عدد ) غٌٌرٌة األوامر الت

 %8ٓ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سو د معوقا  . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات 
 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع إكمال طرٌك مطار الملكة علٌاء الدولً / المرحلة الثانٌة -7
2222كانون أول  0ٔٓٓٓ ةالكلفة الكلٌ  

 

 شهراً  9ٗ مدة التنفٌذ
 ٓٓٓٙ 2222مخصصات عام 

 888٘ 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2222نسبة االنجاز لعام 
ٔٓٓ% 
ٔٓ% 

المشروع مي مربلة إتالة العوائتق ووعمتال البفتر بيتث سمت   سٌر العمل فً المشروع 7



 9ٕٓٓ/ٓٔ/٘بساري  المباشرة 
 - األوامر التغٌٌرٌة 7

 %ٓٔ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
 المشروع يمير بما الميطط له. تمٌٌم المشروع 7

يهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  طريتتق بيتتو  يتترسبط بمشتتروع  مالحظات 7
 المطار ال ديد بإنشا  طر  يدمة وسومعة الطريق القائمة

   
 باأللف دٌنار

 الذهٌبة –مشروع الجٌزة  -2

 ٕٓٓٓ٘ الكلفة الكلٌة

 شهراً  ٖٙ مدة التنفٌذ
 سه نقل  ميع ميصصا  المشروع لمشاريع ويرى ٓٓ٘ٔ 2222مخصصات عام 

 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

 بلة الدراما  وإعداد السصاميهالمشروع مي مر سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع ال يمير بما الميطط له تمٌٌم المشروع 7

يهدف المشروع إل  ربط مشتروع اإلمتكان ال ديتد متع طريتق  مالحظات 
 كه )وربع ممارا(ٖٕعمان الدائر  بشبكة طر  بممابة 

 
 

 لف دٌنار باأل

 مشروع المرى الحضرٌة -9

 لكامة المبامظا  ٕٓٓٓٔ الكلفة الكلٌة
 شهراً  ٕٔ مدة التنفٌذ

 لكامة المبامظا  ٕٓٓٓٔ 2222مخصصات عام 
لمبامظتتتة العاصتتتمة  ستتته إ تتترا  منتتتاقال  ماليتتتة  ٓٓٓٔمنهتتتا 

 لمشاريع ويرى
 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 

 المشروع مي مربلة الدراما  وإعداد السصاميه. سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة::
 المشروع ال يمير بما الميطط له. تمٌٌم المشروع 7



ميسلتتتف يهتتتدف المشتتتروع إلتتت  إنشتتتا  بتتتدائق نمو  يتتتة متتتي  مالحظات 
 مبامظا  المملكة

 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 ( مركز صحً أول12ًمشروع إستكمال إنشاء ) -12

 ٖٕ٘منهتتتتتتتتتتتتتتتا  ٓٓ٘ٙ الكلفة الكلٌة
 لمركت العال

 

 مدة التنفٌذ
مخصصووووووووووات عووووووووووام 

2222 
اإلنفوووواق الفعلووووً حتووووى 

31/12/2222 
نسوووووبة اإلنفوووووواق موووووون 

 2222المخصص 
نسوووووبة االنجووووواز لعوووووام 

2222: 

 شهراً  ٕٔ
9ٗ.٘  
)لمركتتتتت صتتتتبي ٘.9ٗ
 العال(

 
ٔٓٓ% 
ٔٓٓ% 

 
سووووووووٌر العموووووووول فووووووووً 

 المشروع7

 سه االنسها  من المشروع وسه امسالمه وولياً .

 - األوامر التغٌٌرٌة: 

نسووبة االنجوواز ممارنوووة 
 بالكلفة االجمالٌة:

ٔٓٓ% 

 المشروع يمير بما الميطط وال سو د معوقا  . تمٌٌم المشروع 7

 يدمة الس مع المكاني مي منطقة العال مي لوا  ناعوريهدف المشروع إل   مالحظات 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مستشفى األمٌر حمزة/عمان الكبرى -11

 ٓٓٓٔ٘ الكلفة الكلٌة

 2222تشرٌن أول 



 9ٕٓٓ-888ٔ مدة التنفٌذ
 يتينة وقروض 8٘ٓٔ 2222مخصصات عام 

 0ٓٓٔ 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2222نسبة االنجاز لعام 

80.0% 
ٔٓٓ% 

ستته إمتتسالمه بشتتكل نهتتائي )وستته شتترا  و هتتتة ومعتتدا  ميسلفتتة  سٌر العمل فً المشروع7
 للممسشف ( .

 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 % ٓٓٔ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:
 المشروع يمير بما الميطط وال سو د معوقا  . تمٌٌم المشروع 7

( مترير قابتل ٓٓٗيهدف المشروع إلت  إنشتا  ممسشتف  بمتعة ) ات مالحظ
( مرير مع مالبظة ون العمتل  تار  إلنشتا  ٓٓ٘للسومع إل  )

 وبدة وعصاا  ديدة مي الممسشف 
 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع توسعة مركز الملكة علٌاء ألمراض الملب -12

 ٓٓٓٙ الكلفة الكلٌة
 9ٕٓٓ-888ٔ مدة التنفٌذ

 سه إ را  مناقلة بالمبلغ ٓ٘ 2222مخصصات عام 
 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

 سه اإلنسها  من المشروع  وسه إمسالمه بشكل نهائي سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %ٓٓٔ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 سه إمساله المشروع . تمٌٌم المشروع 7

يسمتتع لتت   ٕه9ٖٓٓيهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  مبنتت  بممتتابة  مالحظات 
 ( مرير0ٓ)

 

 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مستشفى األطفال -13

 ٕٖٓٓٓ الكلفة الكلٌة

 

 8ٕٓٓ-ٖٕٓٓ مدة التنفٌذ
 ٓٓٙٙ 2222مخصصات عام 

 ٗ٘٘ٙ 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

88.ٖ% 
ٔٓٓ% 

المشتروع قيتتد السنفيتت  والعمتتل  تتار  متتي موقتتع المشتتروع ومتتن المسوقتتع  سٌر العمل فً المشروع7
 .8ٕٓٓاالنسها  من المشروع يالل شهر آ ار 



 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %9ٗ :نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
 المشروع يمير بما الميطط المعدل وال سو د معوقا  تمٌٌم المشروع 7

( متترير باإلىتتامة ٕٓٓيهتتدف المشتتروع إلتت  إنشتتا  ممسشتتف  بمتتعة ) مالحظات 
 إلنشا  مبن  طوار   مي بره مدينة البمين الطبية

 باأللف دٌنار
 مشروع نظام تبرٌد لمصر العدل -14

 9ٓٓٔ الكلفة الكلٌة

 شهراً  ٕٔ فٌذمدة التن
 ٓٓ٘ٔ 2222مخصصات عام 

 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 

وسته  9ٕٓٓسه طرت العطا  وسم  إبالسه متي شتهر سشترين اوول لعتاه  سٌر العمل فً المشروع7
 سمليه الموقع للمقاول للسنفي .

 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %٘ نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 المشروع يمير دون الممسوى الميطط له تمٌٌم المشروع 7

 يهدف المشروع إل  سركيا نظاه سبريد وسكييف بديث لقصر العدل  مالحظات 

 باأللف دٌنار
 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء ناعور وسكن المتصرف -15

 0ٓٓ الكلفة الكلٌة

 شهراً  ٖٙ التنفٌذمدة 
 ٕٓٓ 2222مخصصات عام 

 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 

 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 
- 

 .9ٕٓٓ/ٕٔ/ٗٔسه طرت العطا  وسم  إبالسه بساري   سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 %ٓٔ ة:نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌ
المشتروع يمتتير دون الممتتسوى الميطتط لتته بمتتبا ست ير متتي طتترت  تمٌٌم المشروع 7

 وإبالة العطا 

 - مالحظات 

 
 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء الجامعة وسكن المتصرف -16

 0ٓٓ الكلفة الكلٌة

 ٕٓٔٓ-9ٕٓٓ مدة التنفٌذ



 لمشروع لمشاريع ويرى()سه إ را  مناقلة من ا ٕٓٓ 2222مخصصات عام 

 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 - 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 8ٕٓٓسه س  يل المشروع لعاه  سٌر العمل فً المشروع7
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة:

 مسعثر ال يمير بما الميطط له. تمٌٌم المشروع 7

 - مالحظات 

 
 

 باأللف دٌنار
 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء سحاب وسكن المتصرف -17

 0ٓٓ الكلفة الكلٌة

 ٕٓٔٓ-9ٕٓٓ مدة التنفٌذ
 سه إ را  مناقلة لمشاريع ويرى ٕٓٓ 2222مخصصات عام 

 - 31/12/2222اإلنفاق الفعلً حتى 
 2222نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2222نسبة االنجاز لعام 

- 
 

 8ٕٓٓسه س  يل المشروع لعاه  العمل فً المشروع7سٌر 
 - األوامر التغٌٌرٌة: 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة::

 المشروع مسعثر ال يمير بما الميطط تمٌٌم المشروع 7

 - مالحظات 

 مطالب واحتٌاجات األلوٌة فً محافظة العاصمة
 
 منطقة دابو . مي وماميةامسمالك قطعة ارض لبنا  مدرمة   .ٔ
 وثانوية بديثة وم هتة. وماميةبنا  مدارس   .ٕ
 مموره مثل مدرمة اليشاميه االماميه.اللمدارس غير ل انشا  اموار بماية  .ٖ
ومنطقتة ر ته  الهاشتميةمتي منطقتة المتوقر البتي الشترقي ومنطقتة  ومامتيهمدرمتة  إنشا   .ٗ

 الشامي الشرقي. 

 الميسلطتة اومامتيةلثانويه ومدرمة ماله غرف صفيه مي مدرمة ال هيبه الغربية ا إىامة  .٘
للبنتا   الثانويتةومدرمتة النقيترة  اوماميةللبنا  ومدرمة اللمين  الثانوية المنشيةومدرمة 

ومدرمتتة الفيصتتليه  اومامتتيةومدرمتتة الباسميتته  اومامتتيةومدرمتتة ر تته الشتتامي الشتترقي 
 للبنين. اوماميةلموقر ومدرمة ا الميسلطة اوماميةللبنا  ومدرمة التميال   الثانوية

 للبنا .  اوماميةمور وصيانة مدرمة ياما  وإنشا صيانة مدرمة ال ويدة   .ٙ

 المدرمية المطروبة . اوبنيةوسنفي  العديد من  إنشا   .0



 .القويممة الميسلطة إمكانصيانة مدرمة ىابية   .9
متته الثانويتته للبنتتين ومدرمتتة اه بط الثانويتتةميائيتته متتي مدرمتتة النقيتترة يميسبتترا  ك إنشتتا   .8

 للبنا .
 صتترفالربتتط منتتاطق شتتفا بتتدران وصتتويلح وستتالع العلتتي وال بيهتتة وابتتو نصتتير بشتتبكة  .ٓٔ

 .الصبي
للصتترف الصتتبي لبلتتدة نتتاعور وسبتتديث شتتبكا  الميتتاه متتي قتترى  اللتتوا   شتتبكة إنشتتا  .ٔٔ

 االرسواتية. واآلباراالهسماه والمسابعة بمواقع عيون المياه و
 وبل مشكلة المياه مي مييه الطالبيه. ةمي ال يت السنقيةمي سنفي  مبطة  اإلمراع .ٕٔ
 .ةالعمل عل  تيادة المدود المائي .ٖٔ
 مناطق مثل الرامة وطور البشاش.المي بعض  هسبديث شبكة الميا .ٗٔ
إيصتتال الميتتاه لمنتتاطق الما ديّتتة والربمانيّتتة والرابيتتة ومعال تتة الىتتعف متتي ىتت   .٘ٔ

 .المناطقالمياه ِلُميسَلف 
  مور مشاه. بإقامة  شارع البتاه المرورية عل ولمالمهسومير  .ٙٔ

علتتتتت  الطريتتتتتق التتتتتدولي  المروريتتتتتةو اإلرشتتتتتادية واإلشتتتتتارا االهسمتتتتتاه بالشتتتتتوايص  .0ٔ
 . )عمان/مباا(

لته ببيتث سكفتل  المنامتبةموقع مباا الشرقي علت  شتارع المتسين ووىتع البلتول  درامة .9ٔ
 البفاظ عل  ممسيدمي الطر .

لمتديل الشتوارع  مواتيتةالمتسين  علت  شتارع وسبتاطؤعمل ممارا سمارع  إمكانيةدرامة  .8ٔ
 عل  ه ا الشارع. الفرعية

 سنفي  وسبمين سقاطعا  الطر  النام ة. .ٕٓ
 .الرصاص بالصبراو  وهالطريق الرئيمي ال   يربط قىا   إنشا  إعادة .ٕٔ
 إعادة إنشا  وسوِمعَة الطريق الواْصل ما بين ر ه الشامي الغْربي والهاشمية. .ٕٕ
 د  إل  منطقة الرابية.سكِملة إنشا  وسعبيد الطريق المؤ .ٖٕ
 النقيرة إل  قرو  وإعادة إنشائه.–المنشية –سبويل طريق المغاير .ٕٗ
 بل ُمشكلة السقاطعا  عل  الشارع الدولي مي مْناطق الفيصلية والنقيرة. .ٕ٘
 اإلمراع مي إنارة الَطريق الدولي. .ٕٙ
 إىامية إمعافستويد المراكت الصبية بميارا  وممسشف  مي لوا  ال يتة  إنشا  .0ٕ
ايسصتتاص  وطبتتا مراكتتت شتتاملة وستتومير  إلت  اووليتتة الصتتبيةيتل الكثيتتر متتن المراكتتت سبو .9ٕ

 .دائمين ميها
 والمؤهلتتتة المدربتتتة  الطبيتتتة سومتتتعة ممسشتتتف  التتتدكسور  ميتتتل الستتتوسن ي ورمتتتده بتتتالكوادر .8ٕ

 .الالتمة الطبية واو هتةوستويده بالمعدا   ةيصصسالم
 .مركت صبي شامل إل الرصاص  وهسرميع مركت صبي  .ٖٓ
نا  ُمْمسَشف  مي منطقتة المتوقر المتيما وان المنطقتة سشتهد تيتادة متكانية ملبوظتة وكثترة ب .ٖٔ

المنشتت   الصتتناعيّة ومتترور الطريتتق التتدولي متتي اللتتوا  وو تتود المركتتت التتدولي لستتدريا 
 الشرطة ومركت إصالت وس هيل الموقر.



لتت  مراكتتت كتتت ر تته الشتتامي الغربتتي والفيصتتلية وال هيبتتة الغربيتتة وسبويلهتتا إاسومتتعة مر .ٕٖ
 صبيّة شاملة.

 بنتتا  مركتتت صتتبي مسومتتط عنتتد مثلتتث التتتميال  ييتتده المنتتاطق الم تتاورة )الفيصتتلية  .ٖٖ
 النقيرة(. ال هيبة الشرقية  التميال  

   .رمد المراكت الصبية الشاملة باوطبا  المسيصصين بشكل دائه .ٖٗ
 ىابية الباج بمن. ميانشا  مركت صبي  .ٖ٘
 الوظيفي. بالكادرال يته وسامينه  سومير ميسبر تراعي مي مديرية تراعه .ٖٙ
 تيادة الممابا  اليىرا  وياصة عل  الطريق الصبراو . .0ٖ
 ومربي الماشيّة بِما يكفل وصول الدعه ِلُممسَبقيِه ىمن اآلليا  المناِمبة.  عيندعه المتار .9ٖ

 من المبامظة. سطوير مشاريع البصاد المائي وعمل مدود وبفائر مي المناطق الشرقيّة .8ٖ
 ا بريد مي قىا  ر ه الشامي.إنشا  مكس .ٓٗ
 لسشمل عدد اكبر من الفقرا  والمبسا ين. الوطنية المعونةسوميع مظلة صندو   .ٔٗ
 منطقة شمال عمان. وهاليسيصيص قطعة ارض  ديدة المسيدامها كمقبرة  .ٕٗ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


