محافظة جرش

محافظة جرش
لمحة عامة:
تعتبر مدينة جرر مرأ م رل دنمردأ
دألثريرررة ارررل دنعرررونل ا ييعررريد تررروري ررر
دنمدينررررة زنررررس سمررررأ تد ي رررر و اررررل ررررد
دال رردندر دندبيررر اررل دنررررأ دنردبرر برر
دنمرري،دا ي ررد نعمررا ر دنمدينررة بون رردي
يدال رررررترردر يدن ررررر،ل يتررررردثرا دثيررررررد
بونحضرررورة دنريمونيرررة ي رررل مرررأ دنمررردأ
دنعشرة (دنديدوبينيس).

التضاريس والمناخ:
ي يد دنمحواظة منوخ دنبحر دنمتي ط دنموطر شتو دنجوف صيفوا ييترديح معرد طري
دألمطور دن نيي ال دنمحواظة بريأ ( )552 – 092ملرل ا ييبلرم معرد دنرطيبرة دنن ربية نشر ر
دونيأ دنثونل مو بريأ ( )% 02 – 02ا يرنفف بونمتي رط زنرس ( )% 55ارل شر ر تمريسا ممرو
معررد درجررة دنحررردرة دنصررفر ايررنفف بونمتي ررط زنررس ( )3درجرروا ميييررة شررتو ا ييرتفر
معد دنحردرة دنعظمس دن نيي زنس ( )30درجة مييية صيفو.
الموقع والمساحة:
تر محواظة جر ضمأ ز ليل دنشمو ا يتبلم م وحة محواظة جر حيدنل ()512دل0
تعود مون بته ( )%2.50مأ م روحة دنمملدرةا يتردتل ارل دنمرتبرة دألفيررة مرأ حيرة دنم روحة
بيأ محواظوا دنمملدةا يتمتوس محواظة جرر بمي ع رو دن ريوحل يدر رتردتيجل يتي رط و بريأ
محواظوا ز ليل دنشمو يدني ط.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:
بلرم ردد رردوأ محواظرة جرشر ( )101022ن ررمة نعرشول 0220ا مي مرو ن رربته ()%3
مررأ زجمررونل رردوأ دنمملدررةا يتبلررم ن رربة دن رردوأ اررل دنحضررر ( ) % 00.0ا بينمررو تبلر ن رربة
دن دوأ ال دنريف ()%30.3ا ييبلم متي ط حجل دأل رة ال دنمحواظة حيدنل ( )5.9اردد.
بلفا دندثواة دن دونية ال دنمحواظة ( )510.0شفص/دل .0ي ل ثونل م لرس ن ربة دثوارة
دونية ارل دنمملدرةا يز د مفر نو بعريأ دال تبرور بردأ ( )%03مرأ م روحة دنمحواظرة رل مرد
حرجيرررة يمنررر د ررررتف،ن و أل،ررررد دن رررردأا ارررسأ دندثوارررة دن رررردونية تصررر زنررررس ( ) 530
شفص/دل.0
يز د مررو مفر نو بعرريأ دال تبررور دنتسديررد اررل رردد دن رردوأ ي محديديرة دألردضررل دنسرد يررة
يدبرر م رروحة دألردضرل دنحرجيررةا ارسأ دألمررر يتطلررم يضر تصررير م رتربلل يتفررود دال ترردد
لس دألردضل دنسرد ية يي و د ال دنمحواظة لي و أل،رد دنسرد ة ييضمأ تيسي دونل
ممث ضمأ دألردضل دنتنظيميةا يدنجردي دنترونل يبريأ دنتيسير دن ردونل ح رم دنجرنس يدنلريد
يدندثواة دن دونية ال محواظة جر .
الجدول رقم()1
التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة جرش
التقسيمات اإلدارية

عدد السكان
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دندثواة دن دونية
2

دنمصدر دديرة درحصو دا دنعومة 10220
التقسيمات اإلدارية:
ييجد ال محواظة جر
برمو.

نيد يدحدد ي ي نيد دنرصربة ييضرل ضرو دنمصرطبة ي ضرو

دنفورطة ر ل()1
فورطة محواظة جر

ح م دألنيية يدنرر

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة جرش

الرقم

اسم المشروع

.1

مجموووووووووووووووع المشوووووووووووووواريع
الرأسوووووووووومالية للمحافظووووووووووة
منها المشاريع التالية
زنشو مردس ثروال جر .

الجهة
المنفذة

نسبة
نسبة
مخصصات
 2114اإلنفاق %اإلنجاز%
1414 3141115

يسدرة
دنثرواة
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05.0

-

.0

تررررررررررميل يتعميرررررررررر ثرررررررررور
جر .

دديرة
دآلثور

022

01.0

122

.3

تح رررررررريأ مرررررررردف مدينررررررررة يسدرة
دآلشفو
جر .
زنشررررررررو مبنررررررررس محواظررررررررة يسدرة
دنددفلية
جر ي دأ دنمحواظ.

1522

122

122

1522

122

09

.5

تطررررررررريير حررررررررري ن رررررررررر يسدرة
دنسرد ة
دنسر و .
زنشررررررو م تشررررررفس جررررررر  -دنفدموا
دنطبية
جليأ.

120.9

99.9

05

5222

2.23

-

.0

ز دوأ دأل ر دنرريرة.

يسدرة
دألشفو

032.5

122

122

.0

زنشرررررررررو مبنرررررررررس مديريرررررررررة
دنتربيرررررررررة يدنتعلررررررررريل ارررررررررل
جر .

يسدرة
دنتربية

052

%00

35

.9

زنشرررو مبنرررس مديريرررة ضرررو
برمو.

يسدرة
دنددفلية

522

99.5

122

يسدرة
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90.9

90

.5

.0

 .12تي ررررعة يتحرررردية م تشررررفس

(بوألنف دينور)
المالحظات

دنمبلررم مرردير يميجرريد
اررررل ح رررروم دألمونرررروا
نرررررررد يسدرة دنمونيرررررررة
يدنمشريع متعثر.
دنمشرررررررررريع رررررررررنيي
يمررررررررررأ دنمتي رررررررررر مأ
ي ررررررتمر ألدثررررررر مررررررأ
شر نيدا.
تررررررررل دالنت ررررررررو مررررررررأ
دنمشريع يد ت،مه.
دنمشرررررررررررريع ي رررررررررررير
ح ررررررم دنمفطررررررط يال
ييجد معي وا.
دنمشرررررررررررريع ي رررررررررررير
ح م دنمفطط.
دنمشررررريع ي رررررير ديأ
دنم رررررررتي دنمفطرررررررط
نه.
تررررررررل دالنت ررررررررو مررررررررأ
دنمشرررررررررريع يت رررررررررليل
بع دنمنوطق.
تررررررررررردفر دنمشرررررررررررريع
ب رررربم يجرررريد بعرررر
دنمعي ررروا يترررل زسدنت رررو
يدنمشررررررررررررريع يررررررررررررد
دنتنفي .
تررررررررل دالنت ررررررررو مررررررررأ
دنمشرررررررررررريع يمرررررررررررأ
دنمتي ت ليمه.

تررررررل دالنت ررررررو مررررررأ

جر .

دنصحة

دنمشرررررررررريع يترررررررررل
دال ت،ل دألينل.

خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة جرش
مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام 2114

ردرا دننفرروا دنرم رمونية نلمشروري دنتنمييرة نمحواظرة جرر بمبلرم ( )10130.0منرف
دينور ميس ة لس مفتلف دنرطو وا يح م دنفصي نليسدردا يدنديدير دنحديميرةا بلرم حجرل
دألنفرروا دنفعلررل ( )10005منررف دينررور مي مررو ن رربته ( )%00.5حتررس ترروري  0220/10/31ا
ي ل ن م ديأ دنم تي دنم ت دف دمو ي يدضح ال دنشد ر ل (.)1
(باأللف دينار)
نسبة االنفاق الفعلي
االنفاق حتى
مقدر
البيان
%
2114/12/31
2114
00.5
10005
10130.0
دنمشوري دنرم مونية
الشكل رقم ()1

ييشير تيسي دنمفصصوا دنمونية نلمحواظة ح م دنرطو وا دنيظيفية زنس ز تيثور طوع
دنصحة ال محواظة جر بوننصيم دألدبر يمو ن بته ( )%30.5مأ زجمونل مفصصوا
محواظة جر نعول  0220يجو ال دنمرتبة دنثونية طوع دنشؤيأ در تصودية حية حص
لس مو ن بته ( )%00.0يدنشد ر ل ( )0ييضح دنتيسي دنرطو ل نلمشوري دنرم مونية ال
محواظة جر .

الشكل رقم ()2

التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية لمحافظ جرش
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الصحة
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الدفاع

الخدمات العمومية العامة

وفي ما يلي تحليل موجز ألهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول-:

وزارة األشغال العامة واإلسكان-:
دحتلا يسدرة درشفو دنعومة يدر دوأ دنمرتبة دألينس مأ حية حجل دنمفصصوا دنمرصيدة
نلمحواظة يحجل درنفوا حية تل تفصيص مبلم ( )5330.7منف دينور مي مو ن بته ()%29.4
مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفوا دنفعلل حتس 0220/10/31
( )5300منف دينور مي مو ن بته ( )%99.9مأ دنمفصصوا دنمرصيدة نيسدرة دألشفو
دنعومة يدر دوأ ال دنمحواظة يتعتبر ن بة درنفوا مرتفعة ي ل مأ م لس دنن م لس م تي
محواظوا دنمملدة ييعيد دن بم ال نك زنس دالنت و مأ مشوري دأل ر دنفريرة يتح يأ مدف
مدينة جر يمشريع صيونة دنطرا دنريي ية يدننوا .
وزارة الصحة -:
تل تفصيص مبلم ( )1795.2منف دينور نيسدرة دنصحة ال محواظة جر مي مو ن بته
( )%9.9مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفوا دنفعلل حتس
 )1692.9( 0220/10/31منف دينور مي مو ن بته ( )%94.3مأ دنمفصصوا دنمرصيدة
نليسدرة ال دنمحواظةا ييعيد نك دنس ت ديد جس مأ دنمطونبوا دنمونية نمشريع تي عة
م تشفس جر .

وزارة الداخلية -:
تل تفصيص مبلم ( )1910منف دينور نيسدرة دنددفلية ال محواظة جر مي مو ن بته
( )%12.0مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفوا دنفعلل حتس
 )1929.0( 0220/10/31منف دينور مي مو ن بته ( )%99.9مأ دنمفصصوا دنمرصيدة
نليسدرة ال دنمحواظةا ي ل مأ دنن م دنمرتفعة ييعيد نك دنس ر ة تنفي مبنس دنمحواظة
ي دأ دنمحواظ ال محواظة جر بوالضواة دنس دنجوس مبنس مديرية ضو برمو ي دأ مدير
دنرضو .
وزارة التربية والتعليم -:
تل تفصيص مبلم ( )0021.9منف دينور نيسدرة دنتربية يدنتعليل ال محواظة جر مشدله مو
ن بته ( )%10.0مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفوا دنفعلل حتس
 )1505.0( 0220/10/31منف دينور مي مو ن بته ( )%00مأ دنمفصصوا دنمرصيدة
نليسدرة ال دنمحواظةا ي ل ن بة ديأ دنم تي دنمطليم ييعيد بم تدنل م تي درنفوا
زنس مأ معظل طو دا درنشو دا يدرضواوا نلفرف دنصفية ال بددية تنفي وا بورضواة زنس
يجيد معي وا يميدمر تفييرية لس مشريع مديرية تربية جر بحية تل دنتي ف نفترة تسيد
أ دنثمونية ش ير.

يايمو يلل تررير مفص

أ م ل دنمشوري دنتل تل ترييم و-:
باأللف دينار

 -1مشروع إنشاء مركز ثقافي – جرش
5222
الكلفة الكلية
 50ش رد
مدة التنفيذ
395
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 335 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص %05.0 2114
%12
نسبة االنجاز لعام :2114
تررل تحديررد طعررة دألر يبونتظررور ررردر دال ررتم،ك يمررأ دنمتي ر
سير العمل في المشروع
طرح دنعطو ن وية ول .0220
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية %12
نل يتل تنفي دنمشريع يي ير ديأ دنم تي دنمطليم
تقييم المشروع
ي ردف دنمشررريع زنررس تررياير اررص دنلرررو مر دنحضرروردا دالن ررونية
مالحظات
دألفر يزبردس دير دألردأ ونميو.
باأللف دينار

 -0مشريع ترميل يتعمير ثور جر
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114

022
 10ش رد
022
153.0
%01.0
%122

كانون أول 2114

أيار 2114

دنمشريع م تمر.
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية %122
دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال تيجد معي وا.
تقييم المشروع
ي رردف دنمشررريع زنررس دنمحواظررة لررس ثررور جررر مررأ فرر ،دنريررول
مالحظات
بد مو دنترميل يدنصيونة نلميد دألثرية.

باأللف دينار

 -3مشريع تح يأ مدف مدينة جر
3222
الكلفة الكلية
 10ش رد
مدة التنفيذ
1522
مخصصات عام 2114
اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووي حتووووووووووووووى 1522
2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص %122 2114
%122
نسبة االنجاز لعام :2114

تشرين أول 2114

أيار 2114

تررل دالنت ررو مررأ دنمشررريع حيررة محي ر دنعطررو
سير العمل في المشروع
دنشي ونل يبرل تشجير دنمدف .
األوامر التغييرية
نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة %122
االجمالية
تل در ت،ل دألينل نلمشريع.
تقييم المشروع
دنمتبرل مأ دنمشريع ي تح يأ ب تنة دنمدف .
مالحظات

لررس دنمررروي مؤ

ررة

باأللف دينار

 -5مشريع زنشو مبنس محواظة جر

ي دأ دنمحواظ

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
االنفاق الفعلي 2114/11/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114

0152
 10ش رد
1522
1522
%122
%09

سير العمل في المشروع

تررل دنبررد بونمشررريع اررل ن ويررة ررول  0220يدنعم ر جررور اررل مي رر
دنمشريع.

كانون أول 2114

أيار 2114

األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية %09
دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا يمأ دنمتي
تقييم المشروع
درنت و مأ دنمشريع ال ن وية ش ر  5نعول 0229
مالحظات

باأللف دينار

 -5مشريع تطيير حي

ن ر دنسر و (دنمرحلة دنتدميلية)

( 10222دنبلرو ادنسر و اجر ادنمفرا).
الكلفة الكلية
 50ش رد
مدة التنفيذ
120.9
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 120.0 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص %122 2114
%122
نسبة االنجاز لعام :2114
دنمشريع م تمر لس مردح نيية.
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية %05
دنمشريع ي ير ح م دنمفطط نه يال تيجد معي وا.
تقييم المشروع
ي دف دنمشريع زنس د تص،ح دألردضل دنسرد ية دنمرتفعة دنمحيطرة
مالحظات
بن ر دنسر و يمنع و مأ دالنجردف.
باأللف دينار

 -6مشروع إنشاء مستشفى جرش  -عجلون
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

15222
 30ش رد
5222
15.0
%2.3
دنمشريع يد دندرد ة يز ددد دنتصوميل
%2
دنمشريع ي ير ديأ ح م دنمفطط يال ييجد معي وا .
ي رردف دنمشررريع زنررس ز ومررة م تشررفس متطررير نفدمررة مبنررو
محواظتل جر ي جليأ  /تل زجرد منو لة مونية

باأللف دينار

 -0مشريع ز دوأ دأل ر دنفريرة (مشوري دندييدأ دنملدل)
الكلفة الكلية

)00522

تشرين أول 2114

 05ش رد
مدة التنفيذ
032
مخصصات عام 2114
اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووي حتووووووووووووووى 032
%122
2114/12/31
نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص %122
2114
نسبة االنجاز لعام :2114

دنمشوري يد دنتنفي بنو لس ترورير مديرية مشفو جر ي ل-:
سير العمل في المشروع
 م ررودأ دأل ررر دنفريرررة اررل منطرررة دنح ررينوا/دنمرحلة دنثونيررة  -ن رربةدرنجوس .%95
 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة جبة  -ن بة درنجوس .%122 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة دنمشيراة -ن بة درنجوس .%122 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة دنفريشة-ن بة درنجوس .%122 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة برمة-ن بة درنجوس .%122 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة دندتة -ن بة درنجوس .%122 م ودأ دأل ر دنفريرة ال منطرة يف -ن بة درنجوس .%122األوامر التغييرية
نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة %122
االجمالية
تل درنت و مأ دنمشريع يبع دنمنوطق تل دنت ليل
تقييم المشروع
ي رردف دنمشررريع زنررس بنررو م ررودأ نة ررر دنفريرررة اررل جمي ر محواظرروا
مالحظات
دنمملدة .

باأللف دينار

 -4مشروع إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في جرش
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114

052
 05ش رد
052
105.0
%00
%35

سير العمل في المشروع

تل دالحونة لس دنمروي مؤ ة نوي حددد نلمرويالا دالنشويية ارل
شررر ر شررربوط 0220/حيرررة ترررل دنتنفيررر دنفعلرررل ارررل بدديرررة شررر ر
ني وأ.0220/
حدثا ميدمر تفييرية بريمة ( )052منف دينور ي نك بنو لس
 احيصوا دنتربة. س دنجدردأ دنفورجية . تعرردي دأل ررعور بنررو لررس دنتي ررف دن ر ي حرردة ينفويررة دآلأ نررليصدر ردر بوأليدمر دنتنفييرية (بنو لس د،ل دنمروي ).
%35
تل زسدنة دنمعي وا يدنعم جور ال دنمشريع
ي دف دنمشريع زنس دال تفنو أ مبنس مديرية دنتربية دنم تدجر.

األوامر التغييرية

نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

كانون أول 2114

تموز 2114

باأللف دينار

 -9مشريع زنشو مبنس مديرية ضو برمو ي دأ مدير دنرضو
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

592
 10ش رد
522
395.5
%99.5
%122
تل دالنت و مأ دنمشريع يمرأ دنمتي ر ت رليمه ارل ن ويرة ر د
دنعول.
%122
تل درنت و مأ دنمشريع يدنمبلم دنمتبرل مطونبوا نلمروي
-

باأللف دينار

 -12مشريع د تدمو تي عة ( )05مردس صحل ويل
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114
سير العمل في المشروع
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

( 5022ندواة محواظوا دنمملدة )
( 052نمردس صحل يف)
 05ش رد
10
10.0
%99
تما دنمبوشرة بتي عة بع دنمرددس دنصحية.
%05
دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا.
باأللف دينار

 -11مشريع د تدمو زنشو ( )10مردس صحل مينل
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114
سير العمل في المشروع
األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

( 0522ندواررة محواظرروا
دنمملدة)
 05ش رد (نمردس صحل
دنمصطبة (جر ))
( 59نمردرررررررس صرررررررحل
دنمصطبة )
50.9
%99.0
%92
تل زحونة دنعطو يتل دنبد بتنفي دنمشريع بتوري .0220/5/00
%92
دنمشريع ي ير ضمأ دنمفطط يال ييجد معي وا.
ي دف دنمشريع زنس فدمة ( )11منف ميدطأ مأ ضو دنمصطبة.

باأللف دينار

 -10مشريع زنشو دا مفتلفة يزضواوا ،رف صفية
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام ( 2114لمحافظة جرش)
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114
سير العمل في المشروع

األوامر التغييرية
نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية
تقييم المشروع
مالحظات

( 5532ندواة دنمحواظوا)
م تمر
00.5
00.5
%122
%122
 دنمشريع م تمر يدنعم جور ال مي دنمشريع دنمددرس يد دنتنفي :* مبنس مدر ة نحلة دنثونيية نلبنوا -ن بة درنجوس .%95
* مدر ة جبة دنثونيية نل دير -ن بة درنجوس  %00تنت ل ال
ول .0229
* زضواة (، )0رف نمدر ة دنمشيراة دنثونيية -ن بة درنجروس
 %122د تلما بتوري .0220/5/15
%00
دنمشريع ي ير ضمأ دنفطة يال ييجد معي وا.
باأللف دينار

 -13مشريع تي عة يتحدية م تشفس جر
الكلفة الكلية
مدة التنفيذ
مخصصات عام 2114
اإلنفاق الفعلي حتى 2114/12/31
نسبة اإلنفاق من المخصص 2114
نسبة االنجاز لعام :2114

سير العمل في المشروع

3022
30
ش رد
1252
1230.9
%90.9
%90

تشرين أول 2114

أيار 2114

تل تنفي دنمشريع مأ ب مؤ ة دنردس نلصنو وا دن ند ية حية ترل
دالنت و مأ دأل مو دالنشرويية نلمبنرس ييبررس ترديرم دنمصرو د يتنفير
دن وحوا دنفورجية يبع دنتعدي،ا دنب يطة مأ دنددف .

درج حديدي
األوامر التغييرية
نسووووووبة االنجوووووواز مقارنووووووة بالكلفووووووة %90
االجمالية
تل درنت و مأ دنمشريع يتل در ت،ل دألينل.
تقييم المشروع
ي دف دنمشريع زنس تي رعة دنم تشرفس دنررديل برش ( )02ررير زضروال
مالحظات
يتحدية دنمبنس دنرويل

احتياجات ومطالب محافظة جرش حسب القطاعات
 )1تح يأ دنبيية دنمدر ية بسنشو مبنية مدر ية نمي جية نميدج ة دنتي عوا يد رتبدد دألبنيرة
دنم تدجرة .
 )0تح يأ ماليضوع دال تصودية نلمعلميأ نتت ،ل م دنج د دنمب ي مأ بل ل ي نك نتحفيرس ل
لس دنعطو .
 )3تياير مفصصروا مونيرة ال رتم،ك مرد مرأ مجر زنشرو مرددرس صرحية مينيرة بردال مرأ
دنمبونل دنم تدجرة يدنتل ال تفل بونفر دنمطليم يد تحددة مرددس صحية شوملة.
 )5تعسيس دندودر دنطبل دنميجيد بوندفو دا دنطبية ديأ دنعدد دنحونل ال يفل بونحوجة.
 )0تجمي مددف دنمدينة .
 )0ترحي مح،ا دنحرف دنميجيدة لس مددف يددف دنمدينة زنس دنمنطرة دنحراية .
 )0زنشو ميد ف نلبوصوا يي وي دننر ي يوردا دنسيدر .
 )9ح مشدلة دن ير يدنمشوة ال ي ط دنمدينة .
 )12زيجود نية معينة مأ ف ،دنتن يق بيأ دن ييوا دنعوملة ارل مجرو دن ريوحة مرأ مجر زطونرة
مدة ز ومة دن ويح ال مدينة جر .
 )11رد ديردا تدريبية ال مجو دنتعوم مر دن رويح يدر نك ديردا تدريبيرة نربع دنحررف
دنمرتبطة بوررة دنحضوري يدنترديس لس ز ومة دنمشوري دنصفيرة مأ فر ،دنجمعيروا
دنفيرية يدنتعوينية .
 )10تشجي دال تثمور دنمشترك مو بيأ دنرطوع دنعول يدنفوص يد تف ،دألمودأ ،ير دنم رتفلة
دمي دنبردتيأ ييددي دنن ر دن بل .
 )13زنشو مردس متفصص نإلرشود دنسرد ل يدنتدريم .
 )15دنم و دة ال زيجود نيدا ت ييرية نلمنتجوا دنسرد ية .
 )15تفيي دألردضل دنحرجية دنصونحة نلسرد ة نلمسدر يأ دن يأ ال يملديأ مرد سرد ية
.
 )10تفعي دنريدنيأ دنتل تحد مأ دنسحف دنعمردنل لس دألردضل دنسرد ية .
 )10دنتي ال زنشو دنطرا دنسرد ية نفدمة دألردضل دنسرد ية ،ير دنمفديمة.

 )10د تبدد شبدوا دنميو دنرديمة.
 )19تياير مصودر ميو جديدة .
 )02دنتي ال شبدوا دنصرف دنصحل نتشم دواة منوطق دنمحواظة.
 )01تي عة دنمدينة دنحراية يدنمبوشرة بنر مح،ا دنحرف يدنم أ زني و.
لس ،ردر دنمعمي بره ارل دنمحواظروا دألفرر
 )00ز ومة منطرة صنو ية ال محواظة جر
.
 )03يض فطة حديمية ريجود بيية م،يمة ن ،تثموردا ال طروع دن ريوحة مرأ فر ،زجررد
درد وا جدي د تصودية يدجتمو ية نلفرص دال تثمورية ضمأ د دنرطوع.

