
 

 

 

 

 

 

 محافظة معان
 

 

 

 

 





 محافظة معان

 :لمحة عامة

محافظة معان هً أكبر المحافظات فً المملكة من 
حٌث المساحة وتمتاز المحافظة بمجموعة من 
الخصائص الحٌوٌة والمٌزات اإلستراتٌجٌة فً 
الموارد والثروات الطبٌعٌة، وتعد المحافظة 

ً للموارد الطبٌعٌة الوطنٌة مثل الفوس فات مستودعا
والنحاس والحجر الجٌري والرمل الزجاجً، هذا 
باإلضافة إلى الثروات األثرٌة والسٌاحٌة والتً أشبه 
ما تكون بمتحف طبٌعً للحضارة والثقافة 

والسٌاحة، فعلى ارضها بنى األنباط مدٌنة البتراء الوردٌة التً تعتبر أهم مناطق الجذب 
  السٌاحً فً األردن.

 

 :والمناخ التضاريس

 -مٌز محافظة معان بتنوع التضارٌس وٌنقسم السطح الطبٌعً إلى وحدتٌن طبٌعٌتٌن هما:تت
 %( من مجموع مساحة المحافظة .55: وتشكل ما ٌقارب ) الصحراء -1
: )وهً تعرف بسلسلة جبال الشراه( وتشمل هذه المنطقة القسم الغربً من  الجبـال -2

ٌسً، وٌصل إرتفاع بعضها المحافظة وتشكل جبال الشوبك والبتراء مركزها الرئ
 (م عن سطح البحر .1011)

 
ٌسود المناخ الصحراوي فً المناطق الشرقٌة بٌنما ٌسود مناخ إقلٌم البحر األبٌض المتوسط 

( درجة مئوٌة 36فً المرتفعات الغربٌة، وٌبلغ معدل درجات الحرارة فً الصٌف حوالً )
ق الجبلٌة فً حٌن ٌكون معدل ( درجة مئوٌة فً المناط25فً المناطق الصحراوٌة، و)

( درجة 4( درجة مئوٌة فً المناطق الصحراوٌة و )2درجات الحرارة فً أشهر الشتاء )
( ملم فً المناطق 51مئوٌة فً المرتفعات الجبلٌة وٌتراوح معدل هطول األمطار )

 (ملم فً مناطق جبال الشراه الغربٌة .051 – 511الصحراوٌة وما بٌن )
 

 :الموقع والمساحة

تقع محافظة معان جنوب المملكة، وتمتد من حدود محافظة العاصمة شماالً وحتى الحدود 
-األردنٌة جنوباً، ومن حدود وادي عربة )محافظة العقبة( غرباً إلى الحدود السعودٌة-السعودٌة

 األردنٌة شرقاً. 



ٌعادل  أي ما 2(كم32832(كم وتبلغ مساحة المحافظة )211تبعد عن العاصمة عمان حوالً )
 %( من المساحة اإلجمالٌة للمملكة .31)



 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 

( حسب 118811%( من سكان المملكة بواقع )2ٌمثل سكان محافظة معان ما نسبته )
م، وهً بذلك المحافظة األوسع مساحة واألقل 2116تقدٌرات دائرة اإلحصاءات العامة عام 

ً مقارنة بمساحتها حٌث بلغت الكثافة السكانٌة فً محافظة معان حسب التقدٌر العام  سكانا
( شخص/كم3.3) 2116للسكان عام 

2
%( من 21.5وٌشكل سكان محافظة معان حوالً ) 

 سكان إقلٌم الجنوب بمحافظاته األربعة )الكرك والطفٌلة ومعان والعقبة(.
توسط حجم األسرة فً على أن م 2116وقد دلت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

%( لدى 15.6( موزعة إلى )28.1( فرداً، وسجلت معدالت األمٌة )6.6محافظة معان )
  %( لدى اإلناث.35.1الذكور )

وٌالحظ من المعطٌات السابقة أن أهم خصائص ومحددات الوضع السكانً فً المحافظة هً 
:- 
 ة األقل على مستوى المملكة .انخفاض الكثافة السكانٌة فً محافظة معان إذ تشكل النسب  -
 توزٌع السكان داخل المحافظة محدود فً مناطق قلٌلة.   -
 الخلل الدٌمغرافً بٌن توزٌع السكان وتوزٌع الموارد.  -
 

 (1الجدول رقم )

 التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة معان

معدل الكثافة 

 السكانية

 2فرد/كم

 النسبة

% 

 المساحة

 2كم

النسبة من 

المحافظة 

% 

عدد السكان 

 )نسمة(

 اللواء

 ذكور اناث

 قصبة معان 31111 20081 54 31681.2 56.8 1.8

 البتراء 14161 13361 25 135.51 1.5 156

 الشوبك 6681 6121 12 383.14 1 33

 الحسٌنٌة 5151 4541 5 520.55 1.0 18.1

 المجموع 118811 111 32231.24 111 3.3

 .2116دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  التقسيمات اإلدارية:

م تم فصل لواء العقبة والمراكز اإلدارٌة التابعة له عن محافظة معان وتم 1554فً سنة 
  -ترفٌعه إلى محافظة وأصبحت معان تتؤلف من األلوٌة التالٌة :

 

  . قصبة معان لواء: أوال  



 البتراء. لواء:  ثانيا
 شوبك.ال لواء:   ثالثا
 : لواء الحسٌنٌة . رابعا  



 (1الخارطة رقم)

 خارطة محافظة معان حسب األلوية والقرى



 لمحافظة معانأبرز المشاريع الرأسمالية 
 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع الرقم
 المنفذة

مخصصات 
2118 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمووووووووووووووع المشوووووووووووووواريع  
الرأسوووووووووومالية للمحافظووووووووووة 

 منها المشاريع التالية

المشرررررروع ٌسررررررٌر حسررررررب   95.5 38295.2 
 المخطط له.

حزمرررررررررة مشرررررررررارٌع وزارة  .1
الصرررررررحة وتشرررررررمل إنشررررررراء 
وتوسرررررررررررررررعة المراكرررررررررررررررز 

 الصحٌة.

وزارة 
 الصحة

المشرررررروع ٌسررررررٌر حسررررررب  85 55 158
 المخطط له.

الٌررررررررررررات واألنشررررررررررررطة الفع .2
 الثقافٌة والشبابٌة.

وزارة 
 الثفافة

18 56.8 85 - 

إنشرررررراء مبنرررررررى متصررررررررفٌة  .3
 لواء الشوبك.

وزارة 
 الداخلٌة

مررررررن المتوقررررررع أن ٌنتهررررررً  22 56.2 151
المشررررررررروع فررررررررً شررررررررهر 

 .2115آب/

البنٌرررررررة التحتٌرررررررة لمنطقرررررررة  .4
معررررررررررررررران االقتصرررررررررررررررادٌة 

 التنموٌة. 

وزارة 
 المالٌة

تهرررراء مررررن عملٌررررات تررررم االن 35 111 24111
الحفرررررررر إلقامرررررررة المجمرررررررع 

 السكنً.

دائرة  ترمٌم موقع أذرح. .5
 اآلثار

111 88.8 61 - 

دائرة  ترمٌم قلعة الشوبك. .6
 اآلثار

81 80.0 111 - 

إنشرررررررراء طرٌررررررررق جامعررررررررة  .0
الحسررٌن بررن طررالل بمررا فٌهررا 

 تحوٌلة معان.

وزارة 
 األشغال

المشرررررروع فرررررً المراحرررررل  50 111 1511
 النهائٌة. 

سلطة  سد الوحٌدي. .8
وادي 
 األردن

01 55.0 5 - 

توسررررعة وتحرررردٌث مستشررررفى  .5
 معان.

وزارة 
 الصحة

 دراسات وتصامٌم. 5 05.8 151

توسرررررررعة وتحررررررردٌث قسرررررررم  .11
الطرررروارال واالسررررعاف فرررررً 

 مستشفى معان.

وزارة 
 الصحة

155 52.6 
 

تررررررم طرررررررح العطرررررراء فررررررً  5
الصررررررررررررررحف المحلٌررررررررررررررة 
والدراسررررررررات والتصررررررررامٌم 

 جاهزة.

وزارة  سكان األسر الفقٌرة.إ .11
 األشغال

523 111 111 - 

 - 55 46.6 51وزارة تؤهٌرررررررل مشرررررررروع الجفرررررررر  .12



 الزراعة الزراعً.
 

 

 

 

 

 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع الرقم
 المنفذة

مخصصات 
2118 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

إدارة المررررررررررررررود الطبٌررررررررررررررة  .13
لرررة لمحرررافظتً الكررررك والطفٌ

 المرحلة الثانً.

وزارة 
 الزراعة

118 85.0 41 - 

وزارة  الحزام األخضر. .14
 الزراعة

15.8 56.3 51 - 

وزارة  مركز معان الثقافً. .15
 الثفافة

مرررن المتوقرررع االنتهررراء مرررن  35 61.6 1061
المشررررروع فررررً نهاٌررررة عررررام 

2115. 

 

 معانألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة  مخالصة التقيي

 2118مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام 

( ألرف 38255.2بمبلرغ ) 2118قدرت مخصصرات المشرارٌع الرأسرمالٌة لمحافظرة معران لعرام 
( ألرف 36561.8دٌنار موزعة حسب الفصرول للروزارات والردوائر الحكومٌرة حٌرث ترم إنفرا  )

وهررً ضررمن النسررب المسررتهدفة وتعتبررر  31/12/2118حتررى تررارٌ  %( 55.5دٌنررار بنسرربة )
مرتفعة بالمقارنرة مرع بعرض المحافظرات األخررى، وٌعرزى سربب هرذا اإلرتفراع لمشرروع البنٌرة 

%( مرن مخصصرات 62.0التحتٌة لمنطقرة معران اإلقتصرادٌة التنموٌرة والرذي ٌشركل مرا نسربته )
وقرد ترم  2118ٌنرار فرً موازنرة عرام ( ملٌرون د24المحافظة حٌث رصد لهرذا المشرروع مبلرغ )

%( مرررن مجمررروع إنفرررا  65.6مشررركالً مرررا نسررربته ) 31/12/2118إنفرررا  كامرررل المبلرررغ حترررى 
 المحافظة .

 )باأللف دينار(

 مقدر  البيان
2118 

االنفاق حتى 
31/12/2118 

نسبة اإلنفاق الفعلي 
% 

 55.5 36561.8 38255.2 المشارٌع الرأسمالٌة
 .2118ة العامة، المصدر: دائرة الموازن

 (1الشكل رقم )



 
وٌشٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظٌفٌة إلى أن قطاع الشإون 

 2118%( من إجمالً مخصصات محافظة معان لعام 81اإلقتصادٌة إستؤثر على ما نسبته )
فٌض معدالت البطالة من خالل خلق وذلك من أجل تنمٌة المحافظة إقتصادٌاً والمساهمة فً تخ

فرص عمل جدٌدة من مشارٌع البنٌة التحتٌة ومشارٌع تعزٌز اإلنتاجٌة وتحفٌز اإلستثمارات 
%( 6.1المحلٌة، وتاله فً المرتبة الثانٌة قطاع الخدمات العمومٌة والذي حاز على ما نسبته )

شإون الدٌنٌة كما هو واضح من إجمالً مخصصات المحافظة وتاله قطاع الترفٌه والثقافة وال
 (. 2فً الشكل رقم )

 (2الشكل رقم )

 



التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة معان

الصحة

3%

حماية البيئة

0%

االسكان ومرافق المجتمع

0%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

5%

التعليم

5% الحماية االجتماعية

0%

الخدمات العمومية العامة

6%

الدفاع

0%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

1%

الشؤون االقتصادية

80%

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

 
 

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

 
 -اإلشغال العامة واإلسكان :

%( مررن إجمررالً المخصصررات 10.5( ألررف دٌنررار مشرركلة مررا نسرربته )6850.2تررم رصررد مبلررغ )
%( مررررن 52.0( ألررررف دٌنررررار أي مررررا نسرررربته )6352.5ا  )المرصررررودة للمحافظررررة وتررررم إنفرررر

، 31/12/2118المخصصات المرصودة لوزارة األشغال العامة واإلسكان فً المحافظرة حترى 
 وهً نسبة ضمن المستوى المستهدف.

 

 -التربية والتعليم :
%( مرررن إجمرررالً المخصصرررات 3.8( ألرررف دٌنرررار أي مرررا نسررربته )1451.8ترررم رصرررد مبلرررغ )
( ألررف دٌنررار أي مررا 1256) 31/12/2118افظررة، وبلررغ اإلنفررا  الفعلررً حتررى المرصررودة للمح

%( من المخصصات المرصرودة لروزارة التربٌرة والتعلرٌم فرً المحافظرة، وتعتبرر 86.5نسبته )
 هذه النسبة ضمن المستوى المقبول. 

 

 -الصحة :
لة مرا ( ألرف دٌنرار مشرك1211.5بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الصحة فً المحافظرة )

%( من إجمالً المخصصات للمشارٌع الرأسرمالٌة فرً المحافظرة، كمرا بلرغ االنفرا  3.1نسبته )
%( مرن 51.4( ألف دٌنرار أي مرا نسربته )1186.6من هذا العام ) 31/12/2118الفعلً لغاٌة 

 مخصصات وزارة الصحة فً المحافظة .
 



 
 

 -الزراعة :
( ألف دٌنرار مشركلة مرا 1241.1محافظة )بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة فً ال

%( مررن إجمررالً المخصصررات المرصررودة للمشررارٌع الرأسررمالٌة فررً المحافظررة تررم 3.2نسرربته )
%( مررن المخصصررات المرصررودة لهررذا 113.8( ألررف دٌنررار أي مررا نسرربته )1412.5إنفررا  )

 . 31/12/2118القطاع حتى نهاٌة 
 

 -السياحة واآلثار :
( ألف دٌنرار مشركلة مرا نسربته 520.1لمشارٌع السٌاحة واآلثار )بلغت المخصصات المرصودة 

%( مررن إجمررالً المخصصررات المرصررودة للمشررارٌع الرأسررمالٌة فررً المحافظررة تررم إنفررا  1.4)
%( مررن المخصصررات المرصررودة لرروزارة السررٌاحة 56.5( ألررف دٌنررار أي مررا نسرربته )511)

 .31/12/2118واآلثار ودائرة اآلثار العامة فً المحافظة حتى 
 
 



 -وفٌما ٌلً بطاقة وصف ألهم المشارٌع التً تم تقٌٌمها:
 
 باأللف دينار

 حزمة مشارٌع وزارة الصحة وتشمل إنشاء وتوسعة المراكز الصحٌة -1

 1264 الكلفة الكلية :

 شهراً  24 مدة التنفيذ:

 158 : 2118مخصصات عام 

 155.5 : 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

 :2118من المخصص  نسبة اإلنفاق
 :2118نسبة االنجاز لعام 

55% 
85% 

 مركز صحً دالغة جاهز للطرح - سير العمل في المشروع:

 481مركررز صررحً المرردورة تررم الطرررح واإلحالررة بمسرراحة  -
 متر ولم تتم المباشرة بعد

 متر مربع . 151مركز صحً مضبٌع تم إنشاإه بمساحة  -

 .متر  411-351توسعة مركز صحً الجفر بمساحة  -
مركز صحً أوهٌده )اسرتكمال( : ترم اإلسرتالم والمبنرى قٌرد  -

 التجهٌز
اسررتالم والمبنررى قٌررد مركررز صررحً المقارعٌررة )اسررتكمال( :  -

 التجهٌز والتؤثٌث

 متر . 511إنشاء مبنى مركز صحً معان الشامل بمساحة  -

 %41قٌد اإلنشاء  األوامر التغييرية :
 % 111ركز صحً أوهٌدة م -1 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 %111مركز صحً المقارعٌة  -2

 %41مبنى مركز صحً معان الشامل  -3

 %111مركز صحً مضٌبع  -4

 المشارٌع تسٌر حسب ما هو مخطط له. تقييم المشروع :

هررذه المشررارٌع تخرردم سرركان التجمعررات السرركانٌة فررً المحافظررة  مالحظات :
 حسب موقع كل مركز

 
 باأللف دينار

 ٌات واألنشطة الثقافٌة والشبابٌةمشروع الفعال -2

 21 الكلفة الكلية 

 شهور 11 مدة التنفيذ

 18  2118مخصصات عام 

 10.4 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2118نسبة االنجاز لعام 

56.8% 
85% 

ً  سير العمل في المشروع:  حسب الخطة المعدة مسبقا

 ال ٌوجد ية األوامر التغيير



 %85 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب ما هو مخطط له تقييم المشروع 

 - مالحظات:
 

 
 
 باأللف دينار

 مشروع إنشاء مبنى متصرفٌة لواء الشوبك -3

 2118تشرين أول                                    2118كانون أول  522 الكلفة الكلية 

 مدة التنفيذ
 2118مخصصات عام 
 31/12/2118االنفاق لغاية 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2118 

 :2118نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  12
151 
84.2 
56.2% 

 
22% 

 

   

م مإلرف مرن 1411المشروع ٌسٌر حسب البرنامج المعد وتبلغ مساحة البنراء  سير العمل في المشروع 
 طابقٌن

 - األوامر التغييرية 

نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالية:

22% 

ٌواجه المشروع مشكلة فرً تروفر األٌردي العاملرة ومرن المتوقرع أن ٌنتهرً فرً  تقييم المشروع 
 وٌنفذ من قبل شركة القٌسً والخصاونة 8/2115شهر 

 المبنى ٌقع بجانب المبنى القدٌم مالحظات 

                                    



 األلف دينارب

 مشروع البنٌة التحتٌة لمنطقة معان اإلقتصادٌة التنموٌة  -4

آيار                                                    2118تشرين أول            44111 الكلفة الكلية 

2118 

 مدة التنفيذ
 2118مخصصات عام 
 31/12/2118االنفاق لغاية 

 2118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2118نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  44
24111 
24111 
111% 
25% 

 

تم إنشاء شرركة تطروٌر معران المسراهمة الخاصرة وذلرك   سير العمل في المشروع
بمشرراركة مررا بررٌن شررركة الجنرروب لطعمررار والتطرروٌر 
ومإسسررة المرردن الصررناعٌة وجامعررة الحسررٌن بررن طررالل 
ٌر لتكرررون الرررذراع اإلسرررتثماري الخررراص بتنمٌرررة وتطرررو

 منطقة معان التنموٌة الخاصة.
 مكونات المدٌنة التنموٌة : 

المنطقررة السرركنٌة : موقعهررا مقابررل جامعررة الحسررٌن بررن  -1
دونم ومن المتوقع أن ٌسركنها  1111طالل وبمساحة 

 نسمة. 13111
مركررز ترردرٌب مهنررً : وموقعرره مركررز ترردرٌب مهنررً  -2

دونررم وسرروف ٌررتم  51معرران القررائم حالٌرراً ، وبمسرراحة 
بنرراء القررائم وإضررافة سرركن للمترردربٌن ومبنررى تطرروٌر ال
 خدمات .

كرم مرن تقراطع الجفرر  3مدٌنة الحجاج : تقع على بعد  -3
 دونم . 211باتجاه المدورة وبمساحة 

المدٌنة الصناعٌة : وذلك لتوفٌر بٌئة صرناعٌة مرزودة  -4
بكافررررة البنررررى التحتٌررررة مررررن شرررربكة طررررر  وكهربرررراء 
وإتصرراالت ومحطررة تنقٌررة والخرردمات الالزمررة إلقامررة 

( 2511مختلرررف أنرررواع الصرررناعات وهرررً بمسررراحة )
( دونرم وذلرك بعرد 0511دونم وترم توسرعتها لتصربح )

ٌررث أن إنشرراء المنطقررة التنموٌررة الخاصررة فررً معرران ح
 ( دونم :011المساحة المطورة منها )

ٌوجد فرً المدٌنرة مبرانً إدارٌرة وخردمات مسراندة  -
 . 2(م2141بمساحة )

. 2(م22611مبرررانً صرررناعٌة جررراهزة بمسررراحة ) -



 %.61نسبة االنجاز تصل 

 - األوامر التغييرية 

 %35 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية :

صامٌم والمخططات جراهزة للمكونرات االخررى الدراسات والت تقييم المشروع 
للمشروع باستثناء المدٌنة الصناعٌة حٌث تصل نسربة االنجراز 

% للمسررراحة المقرررررة حالٌررراً 111لجمٌرررع المرافرررق مرررا نسررربته 
وسوف ٌتم التوسع فٌما بعد ، كما وأنه ترم البردء بعملٌرة الحفرر 
 وهً شبه منتهٌة إلقامة المجمع السكنً مقابل جامعرة الحسرٌن

 بن طالل.

 باأللف دينار
 مشروع ترمٌم موقع أذرح -5

  311 الكلفة الكلية 
 2118تشرين أول                                      2118كانون أول  شهور 0 مدة التنفيذ

  111 2118مخصصات عام 

اإلنفوووووووووووووواق الفعلووووووووووووووي حتووووووووووووووى 
31/12/2118 

88.8  

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 
2118  

 :2118جاز لعام نسبة االن

88.8% 
61% 

 

 العمل جاٍر وهو عبارة عن ترمٌم أسوار وإزالة طمم سير العمل في المشروع 
 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة 
 االجمالية:

61% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط له. تقييم المشروع 
 

 باأللف دينار

 مشروع ترمٌم قلعة الشوبك -6

 2118أيار                                8002تشرين أول                   251 لكلفة الكلية ا
 
 
 
 
 
 
 

 شهراً  12 مدة التنفيذ

 81 2118مخصصات عام 

اإلنفووووووووواق الفعلوووووووووي حتوووووووووى 
31/12/2118 

01.2 



نسووبة اإلنفوواق موون المخصووص 
2118  

 :2118نسبة االنجاز لعام 

80.0% 
 

111% 

 
 
 
 
 

 

العمررل جرراٍر فررً المشررروع وٌسررٌر حسررب المخطررط لرره وهررو عبررارة عررن ترررمٌم  ر العمل في المشروع سي
 عامل ومشرف 12وعمل جدران وإزالة طمم وٌعمل فً المشروع 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

نسووبة االنجوواز مقارنووة بالكلفووة 
 االجمالية:

111% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط تقييم المشروع 

 المشروع ٌتم بالتعاون مع الخبراء اإلٌطالٌٌن الذٌن ٌعملون فً نفس الموقع مالحظات 

 
 



 باأللف دينار

 مشروع انشاء طرٌق جامعة الحسٌن بن طالل بما فٌها تحوٌلة معان -0
 2118أيار                                       2118كانون أول            5640 الكلفة الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 شهراً  22 التنفيذمدة 
 1511 2118مخصصات عام 

 1511 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 
  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2118نسبة االنجاز لعام 
111% 
85% 

المشررروع قٌررد التنفٌررذ وفررً المراحررل النهائٌررة مررن أعمررال الكنرردرٌن  سير العمل في المشروع 
 واإلنارة

 - األوامر التغييرية 
 %50 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط تقييم المشروع 

 - :مالحظات 

 
 بأللف دينار

 مشروع سد الوحٌدي -8

 3111 الكلفة الكلية

 شهراً  31 مدة التنفيذ

 01 2118مخصصات عام 

 65.8 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2118نسبة االنجاز لعام 

55.0% 

3% 

المشررروع فررً مرحلررة الدراسررات وإعررداد التصررامٌم وسررٌتم طرررح  سير العمل في المشروع .

 عطاء االنشاء مطلع العام القادم.

 - األوامر التغييرية .

 %5 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 طرحمازال المشروع بإنتظار مرحلة ال تقييم المشروع .

 - مالحظات .

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 مشروع توسعة وتحدٌث مستشفى معان -5

 2118تشرين أول  1051 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهراً  31 مدة التنفيذ

 151 2118مخصصات عام 

 113.6 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2118عام نسبة االنجاز ل

05.8% 
-111% 

تررم إعررداد المخططررات والتصررامٌم ووثررائق العطرراء لهررذا المشررروع  سير العمل في المشروع.
 والعطاء قٌد الطرح واإلحالة .

 - األوامر التغييرية: 

 %5 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية::

 لمخطط له.فً مرحلة الطرح المشروع ٌسٌٌر حسب المستوى ا تقييم المشروع .

 - مالحظات 

 
 باأللف دينار

 مشروع توسعة وتحدٌث قسم الطواريء واإلسعاف فً مستشفى معان -11

 2118تشرين أول  451 الكلفة الكلية

 شهراً  24 مدة التنفيذ

 155 2118مخصصات عام 

 81.5 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2118لعام  نسبة االنجاز

52.6% 
111% 

تم إعداد المخططات والتصامٌم ووثائق العطاء لهذا المشروع وتم  سير العمل في المشروع .
 ( ألف05طرح العطاء فً الصحف المحلٌة وكانت التكلفة )

 - األوامر التغييرية .

 %5 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:



 المشروع ٌسٌٌر حسب المستوى المخطط له.فً مرحلة الطرح  تقييم المشروع .

 - مالحظات .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 مشروع إسكان األسر الفقٌرة )معان ، الحسٌنٌة ، الجفر ، -11
 المدورة ، أٌل ، الدمحمٌة ، دالغة والبتراء(

 2118أيار                        2118تشرين أول          22511 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شهراً  12 مدة التنفيذ

 523 2118مخصصات عام 

 523 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2118نسبة االنجاز لعام 

111% 
111% 

% 111الحسٌنٌة والجفر والمردورة وأٌرل والدمحمٌرة جراهزة بنسربة  سير العمل في المشروع .
 %85ودالغة % والبتراء 51ومعان 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية .

 %111 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط تقييم المشروع .

 تم اجراء مناقلة - مالحظات .
 
 
 

 باأللف دينار

 تؤهٌل مشروع الجفر الزراعً -12

  651 الكلفة الكلية

 شهراً  24 مدة التنفيذ

 51 2118مخصصات عام 

 42 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2118نسبة االنجاز لعام 

46.6% 

05% 



ٌهرردف المشررروع إلررى ترروطٌن البادٌررة مررن خررالل وحرردات زراعٌررة  سير العمل في المشروع .

( وحررردة 42ٌملكهرررا مرررزارعٌن مرررن أبنررراء المنطقرررة حٌرررث توجرررد )

( آبرار 5زٌتون والبرسٌم كما وٌوجد )زراعٌة مزروعة بؤشجار ال

( منهررا الغرررض الررري كمررا وٌررتم عمررل 3للررري تررم إستصررالح )

 ورشات للمزارعٌن والمشغلٌن لآلبار بإستمرار.

 - األوامر التغييرية .

 %55 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط تقييم المشروع .

 - مالحظات .
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 باأللف دينار

 المرحلة الثانٌة–إدارة المواد الطبٌعٌة لمحافظتً الكرك والطفٌلة مشروع  -13

 25511 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 118 2118مخصصات عام 

 115.8 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2118نسبة االنجاز لعام 

85.0% 

11% 

المشروع ٌنفذ مع جهات مانحة )إٌفاد( بهدف إستصالح األراضً  العمل في المشروع .سير 

الزراعٌرررة الترررً ٌملكهرررا مزارعرررون وتقرررع خرررارج حررردود التنظرررٌم 

وٌقومرررون بزراعرررة األشرررجار المثمررررة الترررً تتناسرررب مرررع طبٌعرررة 

المنطقررة باإلضررافة إلررى نشرراط تنمٌررة المرررأة الرٌفٌررة عررن طرٌررق 

وٌشترط فرً هرذه المشرارٌع ان تكرون مإسسة اإلقراض الزراعً 

 غٌر مشمولة بمشارٌع أخرى تابعة لوزارة الزراعة .

 - األوامر التغييرية .

 %41 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

هناك بطء فً اإلنجاز بسبب عدم توفر الكفاءات مما ٌضطرهم  تقييم المشروع .

 إلى إستقدام لجان من الكرك

تقرردٌم الرردعم علررى أسرراس مسرراحة األرض المزروعررة بالرردونم  ٌررتم مالحظات .



 وعلى مساحة السالسل بالمتر

 



 باأللف دينار

 الحزام األخضرمشروع  -14

 35 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 15.8 2118مخصصات عام 

 15 31/12/2118اإلنفاق الفعلي حتى 

  2118نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2118م نسبة االنجاز لعا

56.2% 

35% 

ٌقع المشروع فً المنطقة الغربٌة )الهاشرمٌة ، الحسرٌنٌة( وٌهردف  سير العمل في المشروع .

إلى حماٌة المنطقة من األتربة والغبار والمحافظة على البٌئرة مرن 

 خالل زراعته باألشجار الحرجٌة

 - األوامر التغييرية .

 %51 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط تقييم المشروع .

 - مالحظات .

 
 باأللف دينار

 مركز ثقافً معانمشروع  -15

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ

 2118مخصصات عام 
 31/12/2118االنفاق لغاية 

نسوووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 

2118 

 :2118نسبة االنجاز لعام 

5111 

 شهراً  24

1061 

1166.0 

61.6% 

 

21% 

 2118أيار                                        2118كانون أول                      

 

 

 

 

 

 

مترر مربرع  5185المشروع ٌسٌر حسب البرنامج المعرد وتبلرغ مسراحة البنراء  سير العمل في المشروع .

متر مربع وهو مإلف  6111ومن المتوقع أن ٌتم زٌادة مساحة البناء لتصبح 

 وابق وٌتم تنفٌذه من قبل مجموعة الخمس للهندسة واإلنشاءمن ثالثة ط

 ال توجد أوامر تغٌٌرٌة لغاٌة تارٌخه وقد تظهر الحقاً عند التوسعة األوامر التغييرية .

نسوووووبة االنجووووواز مقارنوووووة بالكلفوووووة 

 االجمالية:

35% 

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد وحسب المخطط تقييم المشروع .

 ( ملٌون دٌنار5عطاء عند اإلحالة )تبلغ قٌمة ال مالحظات .

 2115من المتوقع اإلنتهاء من المشروع فً نهاٌة عام 



 مطالب واحتياجات محافظة معان 

 

وضررع المخصصررات الالزمررة لبنرراء المرردارس الحكومٌررة فررً مختلررف منرراطق المحافظررة  -1
 لالستغناء عن المدارس المستؤجرة والتً التصلح كمدارس.

ناسربة لحرل مشركلة كلٌرة الشروبك وإعرادة تؤهٌلهرا حٌرث بلرغ عردد العمل علرى إٌجراد آلٌرة م -2
 الطالب فٌها مساوي لعدد الموظفٌن . 

 دعم جامعة الحسٌن بن طالل لتمكٌنها من أكمال المبانً والمستلزمات للجامعة. -3
 تحوٌل مدرسة اٌل الثانوٌه المهنٌه الى كلٌة جامعٌة تتبع لجامعة الحسٌن بن طالل. -4
 ي فً موقع متوسط من التجمعات السكانٌة.إنشاء مستشفى عسكر -5
ترفٌررع المركررز الصررحً فررً بلرردة الحسررٌنٌة إلررى مركررز صررحً شررامل ورفررده بررالكوادر  -6

 واألجهزة والمعدات الطبٌة الالزمة نظراً لوقوعها على الطرٌق الصحراوي.
 تحوٌل مركز صحً اٌل االولً الى شامل. -0
 كه رانٌا العبدهللا.توفٌر جهاز رنٌن مغناطٌسً فً مستشفى جاللة المل -8
 توفٌر وحدة تشخٌص امراض القلب فً مستشفى جاللة الملكه رانٌا العبدهللا. -5
تطرروٌر المركررز الحرردودي فررً منطقررة المرردورة وذلررك بإنشرراء المبررانً الالزمررة والسرراحات  -11

 والمرافق األخرى الضرورٌة.
 .تكملة فتح دوائر الخدمات فً لواء الحسٌنٌه وخاصة مكتب لالشغال العامه -11
 معان. –فتح مسربٌن لطرٌق وادي موسى  -12
المسرراعده فررً بنرراء جرردران اسررمنتٌه لمجرررى سررٌل معرران المررار مررن وسررط المدٌنرره لتجنررب  -13

 حدوث كوارث سبق ان حصل بعض منها فً مواسم سابقه وبناء سد فً نهاٌة الوادي.
علررٌهم دعرم المرزارعٌن بمرا فرٌهم مربرً الثررروة الحٌوانٌرة بإعفرائهم مرن الفوائرد المسرتحقة  -14

 وجدولة قروضهم بشكل مٌسر.
 تنمٌة المراعً فً المحافظة وخاصة فً منطقة باٌر والمرٌغه وأي منطقة مناسبة.  -15
 استغالل مشروع اوهٌده الزراعً لغاٌات الزراعات العلفٌه والحبوب . -16
 رفد مدٌرٌة زراعة لواء البتراء بآلٌات الحراثه والكوادر الفنٌه الالزمه. -10
حل األمثل إلدارة وتطوٌر منطقة البتراء السٌاحٌة بما ٌكفل عدم تعردد العمل على إٌجاد ال -18

الصرررالحٌات وتطررروٌر المنطقرررة واسرررتثمارها فرررً جرررذب  المزٌرررد مرررن األفرررواج السرررٌاحٌة 
 وخاصة أنها إحدى عجائب الدنٌا السبع الجدٌدة فً العالم.

 إنشاء قصر للمإتمرات فً لواء البتراء. -15
دي فً قضاء اذرح واقامة السدود الترابٌره فرً مختلرف اإلسراع بتنفٌذ مشروع سد الوحٌ -21

 مناطق المحافظة الستغاللها فً ري المواشً.
 تفعٌل مكتب مٌاه الحسٌنٌه وتزوٌده بالموظفٌن والفنٌن . -21

 بناء خزان للمٌاه لخدمة كافة تجمعات اللواء. -22
 المختلفةدعم األندٌة والمراكز الشبابٌة فً المحافظة لتمكٌنها من القٌام بنشاطاتها  -23
 تطوٌر مجمع سمو األمٌرة هٌا لٌصبح مدٌنة رٌاضٌة متكاملة تخدم أبناء المحافظة. -24



 دعم الجمعٌات الخٌرٌة والتعاونٌة لتمكٌنها من القٌام بالمهام التً  أنشئت من اجلها. -25
العمل على استغالل المٌاه المستخدمه فً غسل مادة الفوسفات فً مناجم الشرٌدٌه والمٌراه  -26

مستصررلحه فررً محطررة تنقٌررة معرران والتررً تقرردر بعشرررات االالف مررن االمتررار العادمرره ال
المكعبرره فررً زراعررة االعررالف والنباتررات المفٌررده وحتررى ٌررتم التكامررل فررً هررذا الموضرروع 
ٌطلررب مررن وزارة التخطررٌط )االمرران االجتمرراعً وتعزٌررز االنتاجٌرره( فررً تاسررٌس مزرعررة 

غٌل مصرنع االلبران المعطرل فرً منطقرة ابقار والتً سٌتم توفٌر االعالف لها حتى ٌرتم تشر
 قرٌن منذ خمسة سنوات، وٌمكن ان تتولى الجمعٌات التعاونٌه ذلك.

حررل مشرركلة الواجهررات العشررائرٌة وإٌجرراد طرٌقررة عادلرره لتفرروٌض أراضررً الدولررة علررى  -20
 المواطنٌن تحاشٌاً لحدوث مشاكل وخاصة الواجهه الغربٌه للوائً الشوبك والبتراء.

طقررة التنموٌررة فررً محافظررة معرران الررى حٌررز التنفٌررذ بمررا فٌهررا المدٌنرره أظهررار مشررروع المن -28
 السكنٌه مقابل جامعة الحسٌن وكذلك مدٌنة الحجاج الى حٌز الوجود.

 إظهار مشروع المٌناء البري فً معان حٌث االرض متوفره. -25
إٌجاد الحلول المناسبة إلعادة تشغٌل مصنع الزجاج فً مدٌنرة معران لتروفٌر فررص عمرل  -31

 ء المنطقة والمملكة بشكل عام.ألبنا
اسررتثمار موقررع مشررروع مصررنع السررٌارات )الالنرردروفر( وخاصررة إن المبررانً والهنرراجر  -31

 %(.01والبنٌة التحتٌة جاهزة بنسبة )
االستمرار فً اقامة مشارٌع المكرمه الملكٌه)اسكان االسرر الفقٌررة( نظررا لوجرود حاجره  -32

 ماسة لذلك.
( 111الفوسفات فً مدٌنرة معران والرذي ٌشرتمل علرى )إٌجاد حل لمشكلة استغالل إسكان  -33

( 8وحدة سكنٌه باإلضافة الى المرافرق االخررى ومرا زال غٌرر مسرتغل منرذ انشرائه قبرل )
 سنوات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


