
 

 

 

 محافظة الكرك
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 محافظة الكرك

 

 :لمحة عامة

تعتبر مدينة الكرن من المدن الدينيةة االيةييةية 
هي مميميت المةيد  الميةيمين اآلثرية ةيث ياجد ب

الةةنين تيتدةةهداا زةة  ؤةة،ا  م تةةةر كمةةي تدةةتهر 
بيلرييضةةة مثةةل تيةةيك الجبةةيل االةةيد ال ةة، نر 
يه اتتميةةة، المدينةةةة بنمةةةيت جا ةةةير اتةةةازر الميةةة

المعدنيةةةةةة الماجةةةةةاد  زةةةةة   يانهةةةةةي لمعيلجةةةةةة 
األمةةراو امةةن  دةةهر المنةةيةك األثريةةة زيهةةي 

 ليعة الكرنر اربيحر االمالرر ام تة.
 
 

 التضارٌس والمناخ:

تدكل  راض  مةيزظة الكرن ج،تاً من الهضبة األردنية الت  تنةةدر  يةم ميةيزة   ت،يةد  ةن 
ن ضمن منةي  البةةر المتايةة الةنص يتالة  (كم اتجيه البةر الميتر اتندرج مةيزظة الكر03)

تيجيبةيً  بةيلتنا  الةنص يةنعك  مةيزظة الكرنيمتي، مني  بدتيت ميةر بيرد االي  ةير جي ر ا
الدازحةة  اليةيح   ن ييجةإ تلةم المنةيةك ال اريةة إمكةينةيث ب المةيزظة يم الةركة اليييةية ز  

 . يم مدار الينة ةييييةل جينبة منةمةيجعيهي االيهيية ز  زالي  الربيع االالي  ممي  دتيتً 

 

 الموقع والمساحة:

( كييامتراً جناب  العيالمة  مينر اترتفع المدينة  ن ية  003تمع مدينة الكرن  يم بعد )
اتبيغ مييةة البةر ةاال  تيعميحة اثالثين متراًر اتةل  يم البةر الميت ااادص األردنر 

 %( من المييةة اإلجميلية ليمميكة.0.4 ص مي يعيدل ) 2(كم0943مةيزظة الكرن ةاال  )
 

 :ٌة السكانالواقع السكانً والكثافة 
%( من 0.4( نيمة  ص مي يعيدل )220333بـ ) 2332لدر  دد يكين مةيزظة الكرن لعيم 

%( من تجميل  يكين تلييم الجناب اتبيغ الكثيزة اليكينية 92.2تجميل  يكين المميكة ا )



ً يكينييًر   مهي مدينة الكرن مرك، 009 يم )ايتا،  اليكين  2( دخص/كم80.6) ( تجمعي
المةيزظة/ امدن الم،ار ام تة االمالر  مي بيل  اليكين زيتا، ان  يم بيل  التجمعيت 
اليكينية األخرىر اتتإل  مةيزظة الكرن من يبعة  لاية اثالثة  لضية ايتااجد ز  المةيزظة 

ايتا،  يكين المةيزظة  يم ، يمااةنين( بيدييت تمدم كيزة الخدميت األيييية ل03 در  )
الفحيت العمرية المختيفة ايترك، اليكين ز  الفحيت العمرية الدنيي ةيث يدكل األةفيل )دان 

ينة زمي زاق( زيدكيان  83%( من مجما  اليكين  مي كبير الين )08.8( مي نيبته )03ين 
ينة( بةاال   89–ةين 03%(ر ابنلن يمكن تمدير الماى البدرية ز  المةيزظة )9.0)
االجدال التيل  يبين تا،يع اليكين ةيب الجن  االياات االكثيزة   %( من اليكين.34.0)

 اليكينية ز  مةيزظة الكرن.
 (1الجدول رقم )

 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة الكرك

عدد السكان  اللواء
 )نسمة(

النسبة من 
المحافظة 
% 

 احةالمس
 2كم

 النسبة
% 

معدل الكثافة 
 السكانٌة
 إناث ذكور 2فرد/كم

 42.3 9.12 677 8.13 03093 03393 لواء قصبة الكرك
لواء المزار 

 الجنوبي
00843 03603 93 328 .3 

028.6 

 40.6 .61 938 1. 00043 00803 لواء القصر
لواء األغوار 

 الجنوبية
06093 02003 .7 66. 99 

98 

 2.0 8113 178. 813 0203 0663 قطرانةلواء ال
 003.8 8 19. 7 8363 8293 لواء فقوع
 068.0 17. 76 313 3223 3933 لواء عي
 6336 122 3445 122 223222 المجموع

 .2332داحر  اإلةاليتات العيمةر  -المالدر :

 

  التقسٌمات اإلدارٌة:

 الاةدات اإلدارية التيلية: من  مةيزظة الكرن ل تتإ
  3لالبة الكرن لاات: أوال  
 الم،ار الجناب . لاات:  ثانٌا
 األؤاار الجنابية. لاات:   ثالثا
 : لاات المةرانة. رابعا  
 : لاات المالر. خامسا  
 : لاات زما . سادسا  
 : لاات    . سابعا  



 (1الخارطة رقم )

 أللوٌة والقرىخارطة محافظة الكرك حسب ا



 لمحافظة الكركبرز المشارٌع الرأسمالٌة أ
 بيألل  دينير()

الجهة  اسم المشروع الرقم
 المنفذة

مخصصات 
2226 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
اإلنجاز
% 

 المالحظات

مجموووووووووووووع المشووووووووووووارٌع  
الرأسووووووووومالٌة للمحافظوووووووووة 

 منها المشارٌع التالٌة

 2324535 4336   

ا،ار   المرى الةضرية. .0
  يلاألد

تةةةةةةةةةةم اضةةةةةةةةةةع المخةةةةةةةةةةةةيت  - - -
االتالةةةةةةةةةيميم اتةةةةةةةةةم تجةةةةةةةةةرات 
منةةةةةةةةيلالت مةةةةةةةةن المخالةةةةةةةةص 

 لمديريع  خرى.

ا،ار   تيكين األير الفمير . .2
 األد يل

200.2 033 033 - 

ا،ار   تايعة ميتدفم الكرن. .0
 الالةة

مةةةةةةةةةةن المتالةةةةةةةةةةع  ن ينتهةةةةةةةةةة   23 033 2693
المدةةةةةرا  زةةةةة  دةةةةةهر  ييةةةةةال/ 

2334. 

تندةةةةةةةيت ةةةةةةةةيبك تضةةةةةةةيز   .9
 الكرن ليتإ يل.لمرك، 

ا،ار  
التنمية 
ا جتمي 
 ية

 نةةةين ايةةةتالم  الةةة  ليمدةةةرا   46 43.3 902
ااأل مةةةةةةيل المتبميةةةةةةة تركيةةةةةةب 

 المالي د.

تعةةةةةةةةديل خةةةةةةةةةاة ميةةةةةةةةيه  .3
 ( الةديثة.92ةاو )

ييةة 
اادص 
 األردن

33 20.0 43 - 

ا،ار    م ةمية.-ةريك مة  .8
 األد يل

 نةةةةةةةةةةةين مدةةةةةةةةةةةيكل تااجةةةةةةةةةةةه  38 42.2 0333
ك بتبةةةةةةةةية  المدةةةةةةةةرا  تتعيةةةةةةةة

 المتعهد .

تكمةةةةةةةيل ةريةةةةةةةك الكةةةةةةةرن  .2
المةرانةةةةةة دةةةةةيمالً مةةةةةدخل 

 الكرن.

ا،ار  
 األد يل

تةةةةةةم تنجةةةةةةي، ةريةةةةةةك الكةةةةةةرن  2 033 2333
المةرانةةةةةةةة بإربعةةةةةةةة ميةةةةةةةيرب 

(كةةةةةم  مةةةةةي جيةةةةةر 03بةةةةةةال )
الثنيةةةة/المرج زمةةةد تةةةم المبيدةةةر  

 ز  تنفينه  نا العيم.

تندةةةةةةيت جيةةةةةةر الدةةةةةةهيبية/  .6
 الكرن.

ا،ار  
 األد يل

 المدرا  منته . 033 033 23

تةيةةةةةةين مةةةةةةدخل جيمعةةةةةةة  .4
 م تة.

ا،ار  
 األد يل

0333 44.3 03 - 

تةةةةةةةةرميم اتعميةةةةةةةةر ليعةةةةةةةةة  .03
 الكرن.

ا،ار  
 اليييةة

المدةةةةةرا  تالةةةةة  زةةةةة  دةةةةةهر  23 033 033
( بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبب نفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 03)

 المخالاليت.

ليمةةة مبيةةغ   نةةين اخةةتال   يةةم - - 0333ا،ار  دةةةةةةةةرات مبنةةةةةةةةم لمركةةةةةةةة،  .00
 الدرات ةر ت ةديثيً.



 الثميزة الةين الثميز /الكرن.
 

 
 
 
 

 بيألل  دينير()

الجهة  اسم المشروع الرقم
 المنفذة

مخصصات 
2226 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

تةةةةةةةرميم غثةةةةةةةير األؤةةةةةةةاار  .02
 الجناب .

داحر  
 اآلثير

93 033 63 - 

ا،ار   األؤاار.-ةريك كثربي .00
 األد يل

233 033 83 - 

تةيةةةةةين الةةةةةةرق تندةةةةةيت ا .09
 المراية االثيناية.

ا،ار  
 األد يل

003.2 033 033 - 

ا،ار   اليينة الةرق ال،را ية. .03
 األد يل

940.6 033 033 - 

ييةة  يد الكرن. .08
اادص 
 األردن

زةةةةةةةة  مرةيةةةةةةةةة الدرايةةةةةةةةيت  3 42 33
االتالةةةيميم امةةةن المتالةةةع  ن 

 2334يتم البد ز   يم 

ةمييةةةةةةةةيت مجةةةةةةةةرى اادص  .02
 الماجب.

 ييةة
اادص 
 األردن

203 44.8 33 - 

ييةة  مدرا  يد الماجب. .06
اادص 
 األردن

تةةةةم ا نتهةةةةيت مةةةةن المدةةةةرا   - - -
ةيةةةةث تةةةةم تجةةةةرات منةةةةةيلالت 

 من المخالص.

ييةة  يد اادص ابن ةميد. .04
اادص 
 األردن

89 46.2 3 - 

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة الكرك مخالصة التقٌٌ

 2226ات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً قانون الموازنة العامة لعام مخصصات النفق

    
بمبيةةةةةغ  2336لةةةةةدرت مخالالةةةةةيت المدةةةةةيريع الر يةةةةةميلية لمةيزظةةةةةة الكةةةةةرن لعةةةةةيم 

 00/02/2336(  لةة  دينةةير ةيةةث بيةةغ اإلنفةةيق الفعيةة   يةةم  ةةنه المدةةيريع ةتةةم 20293.3)
يةةبة جيةةد  بيلمميرنةةة مةةع بعةةةو %( ا ةة  ن40.6(  لةة  دينةةير  ص بنيةةبة تنفةةيق )20609.2)

 المةيزظيت ا خرى. 



 )باأللف دٌنار(

 مقدر  البٌان
2226 

االنفاق حتى 
31/12/2226 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 40.6 20609.2 20293.3 المديريع الر يميلية
 .2336المالدر: داحر  الماا،نة العيمةر 

 (1الشكل رقم )

اي
مخالاليت المةيزظة ةيب المةي يت الاظيفية تلم تيتحثير لةي  الد ان  دير تا،يع

 2336%( من تجميل  مخالاليت مةيزظة الكرن لعيم 30.9اإللتاليدية  يم مي نيبته )
انلن من  جل تنمية المةيزظة تلتاليدييً االميي مة ز  تخفيو معد ت البةيلة من خالل خيك 

تةتية امديريع تع،ي، اإلنتيجية اتةفي، زرص  مل جديد   ن ةريك مديريع البنية ال
اإليتثميرات المةيية ر اجيت ز  المرتبة الثينية لةي  الالةة االنص ةي،  يم مي نيبته 

%( من تجميل  مخالاليت مةيزظة اتاله لةي  اإليكين امرازك المجتمع ثم لةي  23)
 (. 2التعييم كمي  ا ااض  ز  الدكل رلم )

 
 (2الشكل رقم )

 



التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك

حماية البيئة

1%

االسكان ومرافق المجتمع

10%

الصحة

20%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

4%

التعليم

6%

الحماية االجتماعية

2%

الدفاع

0%

الخدمات العمومية العامة

2%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

1%

الشؤون االقتصادية

54%

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

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

 -وزارة االشغال العامة واالسكان:

ةظيت ا،ار  ا د يل العيمة اا يكين بيلمرتبة ا الم من ةيث ةجم المخالاليت المرالةاد  
%( 93.2(ال  دينيرر مدةكية مةي نيةبتة )4930.2ليمةيزظة اةجم ا نفيق ةيث تم  تخاليص )

 00/02/2336ل  المخالالةةةيت المرالةةةاد  ليمةيزظةةةةر ابيةةةغ اإلنفةةةيق الفعيةةة  ةتةةةم مةةةن تجمةةةي
%( مةةن المخالالةةيت المرالةةاد  لةةا،ار  ا دةة يل 44.2(الةة  دينةةير اص مةةي نيةةبتة )4923.0)

 العيمة اا يكين ز  المةيزظة.
 

 -وزارة الصحة :

يةبتة (الة  دينةير لةا،ار  الالةةة زة  مةيزظةة الكةرن مدةكيه مةي ن9033.6تم تخالةيص مبيةغ )
%( مةةةةن تجمةةةةيل  المخالالةةةةيت المرالةةةةاد  ليمةيزظةةةةةر ابيةةةةغ اإلنفةةةةيق الفعيةةةة  ةتةةةةم 06.2)

%( مةةةن المخالالةةةيت المرالةةةاد  46(الةةة  دينةةةير اص مةةةي نيةةةبتة )9282.4) 00/02/2336
 ليا،ار  ز  المةيزظة.



 -وزارة المٌاة والري /سلطة وادي االردن:

مةيزظةةة الكةةرن مدةةكيه مةةي  (الةة  دينةةير ليةةيةة اادص ا ردن زةة 2234.8تةةم تخالةةيص مبيةةغ )
%( مةةن تجمةةيل  المخالالةةيت المرالةةاد  ليمةيزظةةةر ابيةةغ اإلنفةةيق الفعيةة  ةتةةم 4.3نيةةبتة )

%( مةةن المخالالةةيت المرالةةاد  44.4( الةة  دينةةير اص مةةي نيةةبته )2236.0) 00/02/2336
 ليييةة ز  المةيزظة.  

 

 -وزارة التربٌة والتعلٌم :

  التربية االتعييم  ز  مةيزظةة الكةرن مدةكيه مةي ( ال  دينير لا،ار0244.2تم تخاليص مبيغ )
(الةة  0023.3% مةةن تجمةةيل  المخالالةةيت المرالةةاد  ليمةيزظةةة ةيةةث تةةم انفةةيق )3.8نيةةبتة 

% مةةةةن المخالالةةةةيت المرالةةةةاد  ليةةةةا،ار  زةةةة  المةيزظةةةةة ةتةةةةم 43دينةةةةير اص مةةةةي نيةةةةبتة 
00/02/2336   . 

 
 

 -وفٌما ٌلً بطاقة وصف ألهم المشارٌع التً تم تقٌٌمها:
 أللف دٌناربا

 مدرا  المرى الةضرية -0

 لكيزة المةيزظيت. 20333 الكيفة الكيية 
  دهراً  29 مد  التنفين

 تم اجرات منيلية - 2336مخالاليت  يم 
 - 00/02/2336ا نفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2336نيبة ا نجي، لعيم 

- 
- 

ة األرو إلليمةةة المدةةرا  مةةن اراضةة  )لريةةة تةةم تخالةةيص لةعةة يير العمل ز  المدرا 
 ميدين( اتم اضع المخةةيت االتاليميم الم يةرح العةيت 

 - األاامر الت ييرية 
نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 

 االجمالٌة:
- 

 المدرا  ييير دان الميتاى المخةة له. - تمييم المدرا 

  مالحظات

 



 باأللف دٌنار

 مير مدرا  تيكين األير الف -2
 الكيفة الكيية
 مد  التنفين

 2336مخالاليت  يم 
 31/12/2226االنفاق لغاٌة 

نسووووبة اإلنفوووواق موووون المخصوووو  
2226 

 :2226نسبة االنجاز لعام 

880 
 دهراً  02

200.2 
200.2 
033% 
 

033% 

 2226تشرٌن أول 

 المدرا  ز  المراةل النهيحية اتم اإلنتهيت منه ز   د  ماالع يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسووووبة االنجوووواز مقارنووووة بالكلفووووة 
 االجمالٌة:

033% 

 المدرا  ييير ةيب المخةة ا  ياجد معاليت. تمييم المدرا 

  مالحظات

 
 باأللف دٌنار

 مدرا  تايعة ميتدفم الكرن -0
 2226أٌار                                                   2226أول  كانون               02333 الكيفة الكيية

 

 دهراً  03 مد  التنفين
 2693 2336مخالاليت  يم 

اإلنفةةةةةةةةةةيق الفعيةةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةةةم 
00/02/2336 

2693 

نيةةةبة اإلنفةةةيق مةةةن المخالةةةص 
نسوووووبة االنجووووواز لعوووووام  2336
2226: 

033% 
23% 

( الة  00العمل جيٍر ز  مالةع المدةرا  اتتمثةل بإ مةيل تندةيت بميةيةة ) يير العمل ز  المدرا 
( متر  يميً بإنه تم البدت بيلعمل بتيريخ 9333متر ا  ميل اليينة بمييةة )

8/9/2336 
 - األاامر الت ييرية 

نسووبة االنجوواز مقارنووة بالكلفووة 
 االجمالٌة:

 % ا     يم من النيبة المتالعة23

المدرا  ييير ةيب المخةةة ا  ياجةد معالةيت امةن المتالةع  ن ينهة   تمييم المدرا 
 2303  دهر  ييال ز

( ؤرزة 023يهد  المدرا  تلم تايعة الميتدفم الميحم ات،ايده بـ ) مالحظات



 تضيزية اتجهي،ه بيألجه،  االمعدات الةبية الال،مة. 
 
 



 باأللف دٌنار

 مدرا  تنديت ةيبك تضيز  لمرك، الكرن ليتإ يل -9
 2226أٌار                                  2226تشرٌن أول              663 الكيفة الكيية

 

 
 

 

 دهراً  02 مد  التنفين
 902 2336مخالاليت  يم 

اإلنفةةةةةةةةةةةةةيق الفعيةةةةةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةةةةةةم 
00/02/2336 

902.2 

نيةةةةبة اإلنفةةةةيق مةةةةن المخالةةةةص 
2336 

 :2226نسبة االنجاز لعام  

43.3% 
 
46% 

 لمدرا  ا ا ز  المراةل النهيحيةالعمل جيٍر ز  مالع ا يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسووووبة االنجوووواز مقارنووووة بالكلفووووة 
 االجمالٌة:

46% 

 المدرا  ييير ةيب المخةة ا  ياجد معاليت تمييم المدرا 

متر مربع يةتاص  يةم ليةمين ليةم ليةنكار اليةم  2333مييةة البنيت  مالحظات
 لإلنيث ايمع ز  منةمة الايية .

 المنفن  : الم يية اإللييمية ليتعهدات العيمة . الدركة
 

 

 باأللف دٌنار

 الةديثة 92مدرا  تبديل خةاة مييه ةاو  -3
 040 الكيفة الكيية
 دهراً  96 مد  التنفين

 33 2336مخالاليت  يم 
 03.8 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2336نيبة ا نجي، لعيم 

20.0% 
82% 

 22/9/2336تم اإليتالم األال  بتيريخ  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالٌة:

43% 

 المدرا  ييير ةيب المخةة تمييم المدرا 

 المدرا  يخدم منةمة األؤاار مالحظات

 



 باأللف دٌنار

  م ةمية –مدرا  ةريك مة   -8
 فة الكييةالكي

 مد  التنفين
2333 
 دهراً  23

 
 
 

 2226أٌار                                2226تشرٌن أول             

 2336مخالاليت  يم 
 

0333 

 
اإلنفةةةةةةةةةةيق الفعيةةةةةةةةةة  ةتةةةةةةةةةةم 

00/02/2336 
نيةةةبة اإلنفةةةيق مةةةن المخالةةةص 

2336 
 :2226نسبة االنجاز لعام 

428.2 
 

42.2% 
 
93% 

 

  23/0/2332المدرا  ليد التنفين ةيث بد  التنفين بتيريخ  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسووبة االنجوواز مقارنووة بالكلفووة 
 االجمالٌة:

38% 

ت   ن  نةةين  2334المدةةرا  المفتةةرو  ن يةةتم تيةةييمه زةة  بدايةةة دةةبية  تمييم المدرا 
الةع  ن مديكل تااجه المدرا  تتعيك بيلمميال تتمثل بيلبةت امن ؤير المت

 ينته  المدرا  ز  الفتر  المةدد 

المدرا  يخدم المااةنين ز  منةمت  مة / م ةمية لاات الم،ار الجنةاب   مالحظات
 ةيث ييعمل  يم تمييل نيبة الةاادث المتكرر  ز   نه المنةمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 باأللف دٌنار

 مدرا  تكميل ةريك الكرن/المةرانة ديماًل مدخل الكرن -2
  03033 الكيفة الكيية

 
 2226تشرٌن أول 

 دهراً  03 مد  التنفين
 2333 2336مخالاليت  يم 

 2333 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 
  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 

 :2226نسبة االنجاز لعام 
033% 
8% 

لرابعةةة اتةةم تةةم تيةةييم مدةةرا  ةريةةك الكةةرن المةرانة/المرةيةةة ا  - يير العمل ز  المدرا 
 ازتتيةه من لبل دالة رحي  الا،رات. 

زها ز  مرةية التنفين األاليةة ةيةث  - مي مدر  مدخل الكرن/الثنية  -
  ل  دينير. 2333رالد لهنا المدرا   نا العيم 

المدةةةرا  زةةة  تةةةةير ت،الةةةة العااحةةةك امعيلجتهةةةي مةةةن ميةةةيه امجةةةيرص  األاامر الت ييرية 
 الكهربيت االر  الة  ا  ميل المةع ا ااحك

نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالٌة:

المةرانةة  مةي نيةبة اإلنجةي، ليمدةرا  -% مدرا  ةريك الكرن033
 %. 83بدميه زمد بي ت 

 المدرا  ييير ةيب المخةة ا  ياجد معاليت.  تمييم المدرا 

 كم. 03تم تنجي، ةريك الكرن المةرانة بإربعة مييرب بةال   - مالحظات
جير الثنية/المرج زمد تم المبيدر  ز  تنفينه  نا العيم ايتالع  ن  مي  -

 ( دهر.00ينته  العمل بتنفينه خالل )

 



 باأللف دٌنار

 الكرن -مدرا  تنديت جير الدهيبية  -6
 600 الكيفة الكيية
 دهراً  04 مد  التنفين

 23 2336مخالاليت  يم 
 23 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336يق من المخالص نيبة اإلنف
 :2336نيبة ا نجي، لعيم 

033% 
033% 

 المدرا  منته  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالٌة:

033% 

 المدرا  منته  تمييم المدرا 

المدرا  يخدم المااةنين ز  بيد  الدهيبية ايعمل  يةم تمييةل نيةبة  مالحظات
لةاادث الت  تمع زة   ةنه المنةمةةر االمبيةغ المرالةاد  ةا زةيتار  ا

 متبمية ليمميال

 
 باأللف دٌنار

 مدرا  تةيين مدخل جيمعة م تة -4
 0333 الكيفة الكيية

 دهراً  29 مد  التنفين

 0333 2336مخالاليت  يم 

 444.3 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

 2336نيبة اإلنفيق من المتخالص 

 :2336 نجي، لعيم نيبة ا

44.4% 

23% 

 تم ةرح العةيت ليمر  الثينية يير العمل ز  المدرا 

 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 

 االجمالٌة:

 % تتمثل ز    ميل اإلنير  ليةريك03

 المدرا  ييير ةيب المخةة له. تمييم المدرا 

جيمعةةةة م تةةةة الدةةةميل   الهةةةد  مةةةن المدةةةرا   ةةةا تةيةةةين مةةةدخل مالحظات

)تةيين ةرق+ رالةفة ا ةيري +ماال +تنةير ( إل ةةيت المكةين 

النيةيةةة الجميليةةة  التةة  تييةةك بهةةنا الالةةرح العيمةة  اتنظةةيم الماالةةع 

 بدكل  زضل.

 



 باأللف دٌنار

 مدرا  ترميم اتعمير ليعة الكرن -03
 2226تشرٌن أول  ميتمر 033 الكيفة الكيية

 

 

 

 

 

 صينا مد  التنفين

 033 2336مخالاليت  يم 

 44.4 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 

 :2336نيبة ا نجي، لعيم 

44.4% 

23% 

 تم تنجي، ترميم الكنيية االجدران الداخيية .  يير العمل ز  المدرا 

 جميع األ ميل كينت إل،الة الةمم

 - األاامر الت ييرية 

 %23 جاز مقارنة بالكلفة االجمالٌة:نسبة االن

المدةةةرا  ييةةةير ةيةةةب المخةةةةة بةةةيلرؤم مةةةن ا،دةةةةيم اليةةةيةة  تمييم المدرا 

 الرحييية لمدخل الميعة بيلبياليت اليييةية. 

 بيبب نفين المخالاليت 03المدرا  تال  ز  نهيية دهر  مالحظات
 

 باأللف دٌنار

 رنمدرا  درات مبنم لمرك، الةين الثميز  / الك -00
 2226تشرٌن أول  9333 الكيفة الكيية

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 دهراً  02 مد  التنفين
 0333 2336مخالاليت  يم 

 - 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 
  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 

 :2226نسبة االنجاز لعام 
- 
- 

 لم بيدية الكرن.اإلجراتات ييرية لدرات المبنم النص يعاد ميكيته ت يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالٌة:

 % اينتظر اإلنتهيت من تجراتات الدرات. 033المدرا  منج، 

 تعثر تجراتات الدرات بين ا،ار  الثميزة ابيدية الكرن تمييم المدرا 

  مالحظات
 



 باأللف دٌنار

 ناب مدرا  ترميم غثير األؤاار الج -02
 2226تشرٌن أول  /ميتمر93 الكيفة الكيية

 يناص مد  التنفين
 93 2336مخالاليت  يم 

 93 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 
  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 

 :2226نسبة االنجاز لعام 
 

033% 
20% 

ة تةةم  مةةل مخةةةةيت ةباؤرازيةة -تةةرميم مالةةع تةةل الدةةيخ  ييةةم  يير العمل ز  المدرا 
اكانتانيةةة ليمالةةع اتالةةايره ةيةةث بةةد  العمةةل بتالةةني  الةجةةير  
األثرية المتنيثر  اتم المبيدةر  بإ،الةة الةمةم المتةراكم داخةل المالةع 

  بر يناات ةايية.
 - األاامر الت ييرية 

 %63 نيبة ا نجي، مميرنة بيلكيفة ا جميلية:
 المدرا  يميم تلم ثالثة مراةل. تمييم المدرا 

 %.23األالم ا   مرةية التنظي  نيبة ا نجي، ةاال   المرةية
المرةية الثينية ا   التيييج زيم تبد  بيبب التإخر ز  ةرح العةةيت 

 امن المتالع  ن تبد  لريبيً.
المرةية الثيلثة ا   الاليينة االترميم زيتبد  بعد ا نتهيت من تيييج 

 المالع ا مل باابتين رحيييتين له.

 ؤار الاليز /النمع.يمع ز   مالحظات
 

 
 



 باأللف دٌنار

 األؤاار -مدرا  ةريك كثربي  -00
  833 الكيفة الكيية
 دهراً  03 مد  التنفين

 233 2336مخالاليت  يم 
 233 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2226نسبة االنجاز لعام 

033% 
83% 

كييةامتر اييةير  4لعمل جةيٍر زة  مالةع المدةرا  االمرةيةة األالةم ا يير العمل ز  المدرا 
ضةةةةمن برنةةةةيمج العمةةةةل الةةةةد بةةةةد  العمةةةةل بهةةةةنا المدةةةةرا  بتةةةةيريخ 

 ا ا  يم  د  مراةل 03/0/2336
 - األاامر الت ييرية 

نيةةةةةةبة ا نجةةةةةةي، مميرنةةةةةةة بيلكيفةةةةةةة 
 ا جميلية:

83% 

 ت . المدرا  ييير ةيب المخةة ا  ياجد معالي تمييم المدرا 

يخةدم المدةرا  المةةااةنين الةنص ييةيكان الةريةةك الم ديةة مةن كثربةةي  مالحظات
 اتلم األؤاار الجنابية االعك  

 

 
 
 باأللف دٌنار

 مدرا  تنديت اتةيين الةرق المراية االثيناية -09
 233 الكيفة الكيية
  دهر 8 مد  التنفين

 003.2 2336مخالاليت  يم 
 003.2 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2226نسبة االنجاز لعام 

033% 
033% 

 العمل جيٍر ز  مالع المدرا  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالٌة:

033% 

 المدرا  ييير ةيب المخةة تمييم المدرا 

ندةةةيت اتةيةةةين الةةةرق المرايةةةة االثينايةةةة المدةةرا   بةةةير   ةةن ت مالحظات
االنيزن  ز  كيزة منيةك المةيزظة بهد  خدمة المجتمع المةية  زة  

  نه المنيةك
 
 
 



 باأللف دٌنار

 مدرا  اليينة الةرق ال،را ية -03
 ميتمر الكيفة الكيية
 دهراً  08 مد  التنفين

 940.6 2336مخالاليت  يم 
 940.6 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2336نيبة ا نجي، لعيم 

033% 
43% 

 العمل جيٍر ز  مالع المدرا  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالٌة:

033% 

 المدرا  ييير ةيب المخةة ا  ياجد معاليت .  تمييم المدرا 

يناص متكرر الهد  منه تنديت االةيينة الةةرق ال،را يةة مدرا   مالحظات
ز  ماالةع مختيفةة مةن المةيزظةة ايتضةمن  بةيرات تمبابيةة امةااد 

 مفرا،  ازردييت .
 

 باأللف دٌنار

 مدرا  يد الكرن -08
 3823 الكيفة الكيية
 دهراً  08 مد  التنفين

 33 2336مخالاليت  يم 
 98 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336ة اإلنفيق من المخالص نيب
 :2226نسبة االنجاز لعام 

42% 
0% 

تم ةرح  ةيت الدرايةيت ايةيتم ةةرح  ةةيت اإلندةيت بمةيةع  ةيم  يير العمل ز  المدرا 
2334 

 - األاامر الت ييرية 
نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 

 االجمالٌة:
3% 

ميم امةن المتالةع  ن المدرا  ز  مرةيةة ت ةداد الدرايةيت االتالةي تمييم المدرا 
 يتم البدت بيلتنفين ز  مةيع العيم الميدم

 - مالحظات
 



 باأللف دٌنار

 مدرا  ةميييت مجرى اادص الماجب -02
 2226تشرٌن أول  0033 الكيفة الكيية

 دهراً  023 مد  التنفين 
 203 2336مخالاليت  يم 

 232.0 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 
 2336ن المخالص نيبة اإلنفيق م

 :2226نسبة االنجاز لعام 
44.8% 
23% 

 المدرا  ليد التنفين االعمل جيٍر ز  مالع المدرا  يير العمل ز  المدرا 
 - األاامر الت ييرية 

نسووووووبة االنجوووووواز مقارنووووووة بالكلفووووووة 
 االجمالٌة:

33% 

المدرا  ييير ةيب المخةة ا ةا مدةرا  مدةترن مةيبين ا،ار   تمييم المدرا 
  يل العيمة اييةة اادص األردناألد

يهد  المدرا  تلم تنفيةن   مةيل ةمييةة لجيةر الماجةب االخةةاة  مالحظات
 النيلية

 
 باأللف دٌنار

 مدرا  يد الماجب -06
 2226تشرٌن أول  93333 الكيفة الكيية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دهراً  22 مد  التنفين
تةةةةةةم اجةةةةةةرات  - 2336مخالاليت  يم 

 منيلية
 - 00/02/2336  ةتم اإلنفيق الفعي

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2226نسبة االنجاز لعام 

 

- 
- 

 2336تم اإلنتهةيت مةن المدةرا  االمبيةغ المرالةاد ضةمن ماا،نةة  يير العمل ز  المدرا 
      ميل اليينة دارية ليمدرا 

 - األاامر الت ييرية 
نسووووووبة االنجوووووواز مقارنووووووة بالكلفووووووة 

 االجمالٌة:
033% 

 المدرا  منته  .  ييم المدرا تم

 - مالحظات
 
 



 باأللف دٌنار

 مدرا  يد اادص تبن ةميد -04
 06883 الكيفة الكيية
 دهراً  08 مد  التنفين

 89 2336مخالاليت  يم 
 80 00/02/2336اإلنفيق الفعي  ةتم 

  2336نيبة اإلنفيق من المخالص 
 :2226نسبة االنجاز لعام 

46.2% 
2% 

المدةةرا  زةة  مرةيةةة الدرايةةيت ات ةةداد التالةةيميم الةةد تةةم ةةةرح    المدرا يير العمل ز
 ةةيت الدرايةيت  يةةم احةتال  دةركيت يةةناك  ابرنةيرد بمدةةيركة 

 تتةيد الميتديرين
 - األاامر الت ييرية 

نسوووووووبة االنجووووووواز مقارنوووووووة بالكلفوووووووة 
 االجمالٌة:

 % )دراييت(3

بعد تنتهةيت الدرايةيت االتالةيميم  من المتالع  ن يتم البدت ز  التنفين تمييم المدرا 
 مع العيم  ن  نين بةت ز  الدراييت ات داد التاليميم

 2303ييتم ةرح العةيت ز   يم  مالحظات
 
 
 
 
 
 
 



 مطالب واحتٌاجات محافظة الكرك 

 

 .ايتمالن لةع  راض  لبنيت مراك، الةية ز  كل من : المرج ر الثنية ر ،ةامر مدين -0

 مرك، ديمل ات،ايده بيلكاادر الةبية الال،مة. ترزيع مرك، الة  م اب تلم  -2

 تنديت مرك، الة  ديمل ز  لضيت الماجب.  -0

رزد مرك، الة     الديمل بداام كيمل ااةبيت مختالين ااجه،  ةبية ازن  ادعة   -9
 ازن  مختبر ااةد  ؤييل كيم.

 تكمية مندآت مجمع األمير زيالل الرييض  ليالب  مدينة رييضية متكيمية. -3

 ةرزية لمةيزظة الكرن.انديت مدينة  -8
 ايتكميل مدرا  البينارامي اخيالة زيمي يتعيك ببرنيمج الالات االضات. -2
تنديت دبكة الر  الة  لمنيةك ابا ةمارر الثنيةر الالبةييتر الدهيبية اايتبدال  -6

 خةاة ا دبكيت المييه المديمة االمهترحة. 
 تكمية زت  اتعبيد ةريك  الرزي / األؤاار   ميتهي. -4
 األؤاار الجنابية.  –ةيبة زت  ةريك ال -03
 تايعة الةريك المياك  الربة / مندية ابا ةمار ليالب  بإربعة مييرب. -00

 تاييع ةريك زما  / البنية نظراً لخةارتهي. -02

،ييد  مخالاليت الةرق ال،را ية نظراً لكان منةمة لاات زما  منةمة ،را ية  -00
 اا ر .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


