
 فهرس المحتويات  -
   

 الصفحة البيــــــــــان

  كلمة الوزير

   كلمة المدير العام 

 1 الفهرس

 5 الخالصة التنفيذية لتقرير انجاز المشاريع الرأسمالية في محافظات المملكة  

 21 محافظــة إربــد -ا

 21 * لمحة عامةا  

 12  * التضاريس والمناخا  

 12  حة* الموقع والمساا  

 13  * الواقع السكانيا  

 13  * التقسيمات اإلداريةا  

 25  المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 16 * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة إربدا  

 19  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 12 حافظة إربد* مطالب وإحتياجات ما  

 03  محافظــة المفرق -ا

 03  * لمحة عامةا  

 03  * التضاريس والمناخا  

 30  * الموقع والمساحةا  

 31  * الواقع السكانيا  

 31  * التقسيمات اإلداريةا  

 00 جدول المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 03 موية الرأسمالية لمحافظة المفرق* خالصة التقييم ألهم المشاريع التنا  

 03  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 31  * مطالب وإحتياجات محافظة المفرقا  

 33  محافظــة جرش -ا

 33 * لمحة عامةا  

 33  * التضاريس والمناخا  

 33 * الموقع والمساحةا  

 35  * الواقع السكانيا  

 35  مات اإلدارية* التقسيا  

 32 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 34 * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة جرشا  

 52  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 58 * مطالب وإحتياجات محافظة جرشا  

      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات  فهرس
   
   

 الصفحة البيــــــــــان

    

 60 محافظــة عجلون -ا

 60  * لمحة عامةا  

 60 * التضاريس والمناخا  

 60  * الموقع والمساحةا  

 60 * الواقع السكانيا  

 61 * التقسيمات اإلداريةا  

 30 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 33  التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة عجلون* خالصة ا  

 33  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 25  * مطالب وإحتياجات محافظة عجلونا  

      

 22  محافظــة العاصمة -ا

 22 * لمحة عامةا  

 22  * التضاريس والمناخا  

 78  * الموقع والمساحةا  

 78  * الواقع السكانيا  

 79  * التقسيمات اإلداريةا  

 42 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 41 * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة العاصمةا  

 45  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 30  العاصمة * مطالب وإحتياجات محافظةا  

 33 محافظــة البلقاء -ا

 33  * لمحة عامةا  

 96 * التضاريس والمناخا  



 96 * الموقع والمساحةا  

 96 * الواقع السكانيا  

 97 * التقسيمات اإلداريةا  

 33 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 100 مالية لمحافظة البلقاء* خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسا  

 103 * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  
 111 * مطالب وإحتياجات محافظة البلقاءا  

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 الصفحة البيــــــــــان

    

 114  محافظــة الزرقاء -ا

 114 * لمحة عامةا  

 114 * التضاريس والمناخا  

 114 * الموقع والمساحةا  

 115 * الواقع السكانيا  

 115 * التقسيمات اإلداريةا  

 222 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 119 * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة الزرقاءا  

 121 * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 132 * مطالب وإحتياجات محافظة الزرقاءا  

      

 136  محافظــة مأدبا -ا

 136  * لمحة عامةا  

 136  * التضاريس والمناخا  

 136  * الموقع والمساحةا  

 136  * الواقع السكانيا  

 137  * التقسيمات اإلداريةا  

 203 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 140  الصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة مأدبا* خا  

 142  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 146  * مطالب وإحتياجات محافظة مأدباا  

  

 149 محافظــة الكرك -ا



 149 * لمحة عامةا  

 149  * التضاريس والمناخا  

 149 * الموقع والمساحةا  

 149 * الواقع السكانيا  
 150 * التقسيمات اإلداريةا  

 251 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 250  * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة الكركا  

 253 * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 234  حافظة الكرك* مطالب وإحتياجات ما  
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 الصفحة البيــــــــــان

 170 محافظــة معان -ا

 170  * لمحة عامةا  

 170  * التضاريس والمناخا  

 170 * الموقع والمساحةا  

 171 * الواقع السكانيا  

 222 * التقسيمات اإلداريةا  

 220 المحافظة في اريع الرأسماليةجدول بابرز المش 

 223  * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة معانا  

 222  * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 243 * مطالب وإحتياجات محافظة معانا  

      

 243  محافظــة الطفيلة -ا

 243  * لمحة عامةا  

 189  التضاريس والمناخ* ا  

 189 * الموقع والمساحةا  

 190 * الواقع السكانيا  



 

 190  * التقسيمات اإلداريةا  

 231 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 193  * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة الطفيلةا  

 195  اريع التي تم تقييمها* بطاقات الوصف ألهم المشا  

 204 * مطالب وإحتياجات محافظة الطفيلةا  

  

 206  محافظــة العقبة -ا

 206  * لمحة عامةا  

 206  * التضاريس والمناخا  

 206  * الموقع والمساحةا  

 207 * الواقع السكانيا  

 207  * التقسيمات اإلداريةا  

 123 المحافظة في يةجدول بابرز المشاريع الرأسمال 

 122 * خالصة التقييم ألهم المشاريع التنموية الرأسمالية لمحافظة العقبةا  

 120 * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 122 * مطالب وإحتياجات محافظة العقبةا  

   المشاريع اال/الم

   المستوى الوطني

 110 المحافظة في جدول بابرز المشاريع الرأسمالية 

 113 * خالصة المشاريع )الرأسمالية( المرصودة على المستوى الوطنيا  

 103 * بطاقات الوصف ألهم المشاريع التي تم تقييمهاا  

 
 
 


