
 

 

 

 

 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  رر   دنمدينررة بون رردي  
يدال رررررترردر يدن ررررر،ل يتررررردثرا دثيررررررد  

رة دنريمونيرررة ي رررل مرررأ دنمررردأ بونحضرررو
 دنعشرة )دنديدوبينيس(. 

 

 التضاريس والمناخ:

 
ي يد دنمحواظة منوخ دنبحر دنمتي ط دنموطر شتو   دنجوف صيفو ا ييترديح معرد   طري  

( ملرل ا ييبلرم معرد  دنرطيبرة دنن ربية نشر ر 552 – 092دألمطور دن نيي ال دنمحواظة بريأ )
%( ارل شر ر تمريسا ممرو  55%(ا يرنفف  بونمتي رط زنرس ) 02 – 02دونيأ دنثرونل مرو بريأ )

( درجرروا ميييررة شررتو  ا  ييرتفرر  3معررد  درجررة دنحررردرة دنصررفر  ايررنفف  بونمتي ررط  زنررس )
 (  درجة مييية صيفو. 30معد  دنحردرة دنعظمس دن نيي زنس )

 

 الموقع والمساحة: 

 
 0(دل512يدنل )تر  محواظة جر  ضمأ ز ليل دنشمو ا يتبلم م وحة محواظة جر  ح

%( مأ م روحة دنمملدرةا يتردتل ارل دنمرتبرة دألفيررة مرأ حيرة دنم روحة 2.50تعود  مون بته )
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: 

%( 3ا مي مرو ن رربته )0220ول ش( ن ررمة نعر105522) ظرة جرشر محوا ردد  رردوأ  بلرم
% (ا بينمررو تبلرر  ن رربة   00.0ا يتبلررم ن رربة دن رردوأ اررل دنحضررر ) مررأ زجمررونل  رردوأ دنمملدررة

 . ( اردد  5.9حيدنل )ال دنمحواظة  متي ط حجل دأل رة%(ا ييبلم 30.3دن دوأ ال دنريف )
 

درل/( شرف 500بلفا دندثواة دن دونية ارل دنمحواظرة )
0

. ي رل ثرونل م لرس ن ربة دثوارة 

%( مرأ م روحة دنمحواظرة  رل مرد   03 دونية ارل دنمملدرةا يز د مفر نو بعريأ دال تبرور بردأ )
(  555حرجيرررة يمنررر  د ررررتف،ن و أل،ررررد  دن رررردأا ارررسأ دندثوارررة دن رررردونية  تصررر  زنررررس ) 

شف /دل
0
. 
 

ردضررل دنسرد يررة يز د مررو مفرر نو بعرريأ دال تبررور دنتسديررد اررل  رردد دن رردوأ ي محديديررة دأل
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  

 دثواة دن دونية ال محواظة جر .يدن
 

 ( 1رلم) الجدول
 التوزٌع السكانً حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة جرش

 النسبة  عدد السكان التمسٌمات اإلدارٌة
% 

 المساحة
 (2)كم

دنن 
 بة %

 دندثواة دن دونية
 اناث ذكور ( 2كم/) فرد

 502.5 05 005 00.0 05295 00290  صبة جر  

 005.5 10 59 0.0 0591 0059  ضو  دنمصطبة

 113 03 90 0.0 5300 5530  ضو  برمو

 424 111 411 111 105511 المجموع الكلً

 .0220دنمصدر دديرة درحصو دا دنعومة             
 

 التقسيمات اإلدارية:

 
 ضرو  ييجد ال محواظة جر  نيد   يدحدد  ي ي نيد  دنرصربة ييضرل  ضرو  دنمصرطبة ي

 برمو.



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1دنفورطة ر ل)

 فورطة محواظة جر  ح م دألنيية يدنرر 



 لمحافظة جرشأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 
 
 

 بوألنف دينور()

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
2119 

نسبة 
 اإلنفاق%

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمووووووووووووووع المشوووووووووووووارٌع  
الرأسوووووووووومالٌة للمحافظووووووووووة 

 ارٌع التالٌةمنها المش

 23544.0 41.9   

زنشرررررررررو  مردرررررررررس ثرررررررررروال  .1
 جر .

يسدرة 
 دنثرواة

  دنمشريع ي ير ببط  5 0 122

تررررررررررميل يتعميرررررررررر  ثرررررررررور  .0
 جر .

دديرة 
 دآلثور

دنمشرررررررررريع  رررررررررنيي  31 31 105
يمرررررررررأ دنمتي ررررررررر  مأ 
ي ررررررتمر ألدثررررررر مررررررأ 

  شر  نيدا.

م رررررريع صررررررف صرررررحل  .3
 ،رم جر 

يسدرة 
 دنسرد ة

 .شريع ي يرببط دنم 05 05.0 5522

زنشررررررررو  مبنررررررررس محواظررررررررة  .5
 جر  ي دأ دنمحواظ.

يسدرة 
 دنددفلية

دنمشررررررررررريع ي ررررررررررير  09 122 902
ح ررررررم دنمفطررررررط يال 

 ييجد معي وا. 

مشرررررررررررررريع د تصررررررررررررر،ح  .5
 دالردضل

يسدرة 
 دنسرد ة

دنمشررررررررررريع ي ررررررررررير  32 33 320
 ح م دنمفطط.

 -زنشرررررو  م تشرررررفس جرررررر  .0
  جليأ.

دنفدموا 
 دنطبية

ريع ي ررررير ديأ دنمشرررر 12 2 0222
دنم رررررررتي  دنمفطرررررررط 

 نه.

نرررررررر  دال رررررررتثموردا دنرررررررس  .0
 دنمنوطق دنفريرة

يسدرة 
 دنعم 

دنمشررررررررررريع ي ررررررررررير  12 00 305
 ح م دنمفطط.

زنشررررررررو  مبنررررررررس مديريررررررررة  .0
دنتربيررررررررة يدنتعلرررررررريل اررررررررل 

 جر .

يسدرة 
 دنتربية

تررررررررررردفر دنمشرررررررررررريع  02 55.5% 522
ب رررربم يجرررريد بعرررر  
دنمعي رروا يتررل زسدنت ررو 
يدنمشرررررررررررريع  يرررررررررررد 

 تنفي . دن

زنشررو  مبنررس مديريررة  ضررو   .9
 برمو.

يسدرة 
 دنددفلية

تررررررررل دالنت ررررررررو  مررررررررأ  122 2 52
دنمشرررررررررررريع يمرررررررررررأ 

 دنمتي   ت ليمه.

يسدرة  مشوري  يسدرة دنتربية .12
 دنتربية

دنمشررررررروري  ت رررررررير  55 30 092
 .  ح م دنمفطط

مشررررررريع طريررررررق  رررررريف  .11
 دندتة

يسدرة 
 دالشفو 

نرررررررل يرررررررتل  طررررررررح  2 2 1222



 . دنعطو 
مشرررريع دنصرررونة دنريوضرررية  .10

 جر  
يسدرة 
 دنتربية

 .   يد دنتنفي  12 10 022

مشرررررريع صررررريونة دنطرررررر   .13
 دننوا ة يدنج ير

يسدرة 
 دالشفو 

دنعمرررر  جررررور  لررررس   02 125 1222
  دنطر  دنصيونة 

مشرررريع مشرررريع د رررتف،   .15
 طو ة دنريوح/دندمشة

يسدرة 
 دنطو ة

دنمشرررررررريع ي رررررررير  12 02 522
 ببط 

دنداوع  حدية يتطيير دالبنيةت .15
 دنمدنل

دنمشرررررررريع ي رررررررير  05 90 022
 ح م دنمفطط.

د ررررررل مشرررررروري  دنمجلررررررس  .10
 دال لس نلشبوم

يسدرة 
 دنمونية

دنمشرررررررريع ي رررررررير  02 00 022
 ح م دنمفطط.

مشررررررريع حسمررررررة دالمرررررروأ  .10
 دالجتمو ل

يسدرة 
 دنتفطيط

دنمشرررررررريع ي رررررررير  02 910 1500
 ح م دنمفطط

يسدرة  النتوجيةمشريع تعسيس د .10
 دنتفطيط

دنمشرررررررريع ي رررررررير  02 02 010
 ح م دنمفطط

تطررررررررريير دنتعلررررررررريل نحررررررررري  .19
 دال تصود دنمعرال

يسدرة 
 دنتفطيط

تررررررل دالنت ررررررو  مررررررأ  90 90 030
دنمشرررررريع بتررررروري  

32/0/0229 
مشررررريع تطرررريير دن رررريوحة  .02

 دنثونة
يسدرة 
 دنتفطيط

دنمشرررررريع مرررررو سد   02 00 1522
 ال بدديته

ميررروة ارررل منطررررة مشررروري  دن 01
 جييم دنفرر

يسدرة 
 دنميوة

دنمشرررررررريع ي رررررررير  02 10 1522
 ح م دنمفطط

يسدرة  دنشو  مردس صحل برمو .00
 دنصحة

تررررررل دالنت ررررررو  مررررررأ  12 52 322
دندرد ررررررررررررررررررررررررواا 

 يتحديد دالر .
يسدرة  تي عة م تشفس جر  .03

 دنصحة
تررررررل دالنت ررررررو  مررررررأ  90 00 922

د مرررررررررررو  دنبنرررررررررررو  
يدنمبلررررم دنمرصرررريد 

ج رررررررسة نشررررررررد  دال
 يدنمعددا

حسمرررررررررة مشررررررررروري  يسدرة  .05
 دنصحة 

يسدرة 
 دنصحة

 تل طرح دنعطو  52 00.5 1000.0

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة جرش مخالصة التمٌٌ



 
 2114مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة فً لانون الموازنة العامة لعام 

 
( منرف 30500.0شروري  دنتنمييرة نمحواظرة جرر  بمبلرم ) ردرا دننفرروا دنرم رمونية نلم

دينور ميس ة  لس مفتلف دنرطو وا يح م دنفصي  نليسدردا يدنديدير دنحديميرةا بلرم حجرل 
ا 32/0/0229%( حتررس ترروري  52.9( منررف دينررور مي مررو ن رربته )13330.5دألنفررو  دنفعلررل )

 (.1) ي ل ن بة ضمأ دنم تي  دنم ت دف دمو  ي يدضح ال دنشد  ر ل

 )باأللف دٌنار(

 ممدر البٌان
2119 

االنفاق حتى 
31/6/2119 

نسبة االنفاق الفعلً 
% 

 52.9 13330.5 30500.0 دنمشوري  دنرم مونية

 
 (1الشكل رلم )

 

 
ييشير تيسي  دنمفصصوا دنمونية نلمحواظة ح م دنرطو وا دنيظيفية زنس ز تيثور  طوع 

%( مأ زجمونل مفصصوا 35.0و ن بته )دنصحة ال محواظة جر  بوننصيم دألدبر يم
يجو  ال دنمرتبة دنثونية  طوع دنشؤيأ در تصودية حية حص   0229محواظة جر  نعول 

%( يدنشد  ر ل 10.5%(ا يت،   طوع دال دوأ يمرداق دنمجتم  بن بة)02 لس مو ن بته )
 ( ييضح دنتيسي  دنرطو ل نلمشوري  دنرم مونية ال محواظة جر . 0)

 

 

 (2رلم )الشكل 

 

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

 -وزارةالمٌاه والري:

دحتلا يسدرة دنميو  يدنري دنمرتبة دألينس مأ حية حجل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظة 
%( مأ زجمونل دنمفصصوا 10.5( منف دينور مي مو ن بته )0222حية تل تفصي  مبلم )

( منف دينور مي مو 3030.5) 32/0/0229نلمحواظةا يبلم درنفو  دنفعلل حتس  دنمرصيدة
%( مأ دنمفصصوا دنمرصيدة نيسدرة دنميوة يدنري ال دنمحواظة يتعتبر     02.0ن بته )

دنن بة مرتفعة نمث    د دني ا مأ دن نةا ييعيد دن بم ال  نك زنس  تنفي  مشريع صرف 



( دنف دينور 3303(دنف دينور دنفق من و)5522) صحل ،رم جر  حية تل تفصي  مبلم
 %( مأ دنمفص  دنمرصيد نلمشريع. 05.0دي مو ن بته )

 -الخدمات الطبٌة الملكٌة :

( منف دينور نلفدموا دنطبية دنملدية ال محواظة جر  مي مو ن بته 0222تل تفصي  مبلم )
و  مأ دنمفص  %( مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا ينل يتل دالنف10.5)

دنمبلم دنمرصيد نتنفي  م تشفس جر  ي جليأ دنع دري يمأ   32/0/0229دنمرصيد حتس 
 دنمتي   دنمبوشرة بتنفي  دنمشريع ال دننصف دنثونل مأ   د دنعول.

 -وزارة الصحة :

( منف دينور نيسدرة دنصحة ال محواظة جر  مي مو ن بته 5330.0تل تفصي  مبلم )
نمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفو  دنفعلل حتس %( مأ زجمونل د10.5)

%( مأ دنمفصصوا دنمرصيدة 50.0( منف دينور مي مو ن بته )0559) 32/0/0229
 نليسدرة ال دنمحواظةا  ل ن بة ضمأ دن تي  دنم ت دف 

 

 

 

 -التخطٌط والتعاون الدولً :

دينل ال محواظة جر  مي ( منف دينور نيسدرة دنتفطيط يدنتعويأ دن5550تل تفصي  مبلم )
%( مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفو  دنفعلل حتس 15مو ن بته )

%( مأ دنمفصصوا دنمرصيدة نليسدرة 39( منف دينور مي مو ن بته )1005) 32/0/0229

 ال دنمحواظةا 
 

 -وزارة التربٌة والتعلٌم :

بية يدنتعليل  ال محواظة جر  مشدله مو ( منف دينور نيسدرة دنتر3005تل تفصي  مبلم )
%( مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفو  دنفعلل حتس 12ن بته )

%( مأ دنمفصصوا دنمرصيدة 35( منف دينور مي مو ن بته )1115.0) 32/0/0229
 نليسدرة ال دنمحواظةا ي ل ن بة ضمأ دنم تي  دنمطليم. 

 
 

 -: االشغال العامة واالسكان

( منف دينور نيسدرة دالشفو  دنعومة يدال دوأ  ال محواظة جر  0222تل تفصي  مبلم )
%( مأ زجمونل دنمفصصوا دنمرصيدة نلمحواظةا يبلم درنفو  دنفعلل 0.0مي مو ن بته )



%( مأ دنمفصصوا 50.0( منف دينور مي مو ن بته )1250.3) 32/0/0229حتس 
 دنمرصيدة نليسدرة ال دنمحواظة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -يايمو يلل تررير مفص   أ م ل دنمشوري  دنتل تل ترييم و:
 

 باأللف دٌنار                                  

 جرش –مشروع إنشاء مركز ثمافً  -1
  الكلفة الكلٌة 

 ش رد   50 مدة التنفٌذ
 122  2119مخصصات عام 

 0 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119صص نسبة اإلنفاق من المخ

 :2119نسبة االنجاز لعام  
0% 
5% 

تل د تم،ك يتحديرد  طعرة دالر  يمرأ دنمتي ر  طررح دنعطرو   ر د  سٌر العمل فً المشروع
 دنعول

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %5 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ديأ دنم تي  دنمطليم تمٌٌم المشروع

دنلرررو  مرر  دنحضرروردا دالن ررونية ي ردف دنمشررريع زنررس تررياير ارر   مالحظات
 دألفر  يزبردس دير دألردأ  ونميو .

                             
 باأللف دٌنار

 مشريع ترميل يتعمير  ثور جر  -0
  105 الكلفة الكلٌة

                             2119كانون حزٌران

 2114أٌار 
  نيي مدة التنفٌذ

 105 2119مخصصات عام 
 50 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 2119نسبة االنجاز لعام  

 

31% 
31% 

 دنمشريع ي يرضمأ دنمفطط/دنمشرع م تمر. سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %31 نسبة االنجاز التراكمٌة
 ي وا.دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال تيجد مع تمٌٌم المشروع

ي رردف دنمشررريع زنررس دنمحواظررة  لررس  ثررور جررر  مررأ فرر،  دنريررول  مالحظات
 بد مو  دنترميل يدنصيونة نلميد   دألثرية.

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 باأللف دٌنار

 صرف صحل  ر  ،رم جر  -3
  15919 الكلفة الكلٌة 

 

   

 ييمو032 مدة التنفٌذ
 5522  2119مخصصات عام 

 3303 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
نسووووبة اإلنفووووواق مووووون المخصوووووص 

2119  
 :2119نسبة االنجاز لعام 

 
 

05.0% 
 
05% 

دنمشريع ي ير ببط  ب م يجيد  يديق يف،اوا بيأ دن رلطة يالشرفو   سٌر العمل فً المشروع
  لس دنميدصفوا يدنعم  متي ف.

نفدمرة منروس  ،يرر (دنرف دينرور 110دنف دينور نمعونجة دنينروبي  )199-  األوامر التغٌٌرٌة 
 مفديمة

 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة
 دنمشريع بحوجة دنس ح  دنشدو  دنرويل . تمٌٌم المشروع

 دنمشريع مر ل دنس درب  مردح  دنعم  متي ف  ند دنمرحلة دنردبعة. مالحظات

 
 باأللف دٌنار   

 مشريع زنشو  مبنس محواظة جر  ي دأ دنمحواظ -5
  0152 الكلفة الكلٌة 

 

 

 ش رد   10 مدة التنفٌذ
 902 2119مخصصات عام 
 902 31/6/2119االنفاق الفعلً  

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119نسبة االنجاز لعام 

 
  

122% 
 
92% 

يدنعمررر  جرررور ارررل مي ررر   0220ترررل دنبرررد  بونمشرررريع ارررل ن ويرررة  رررول  سٌر العمل فً المشروع
 نمحواظة ينل يبوشر ال  دأ دنمحواظ.ا تل دالنت و مأ مبنس ددنمشريع

 2119خزٌران
 



 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %09 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا يمأ دنمتي    تمٌٌم المشروع
 درنت و  مأ دنمشريع تل 

 - مالحظات
 

 
                             



 باأللف دٌنار

 لد تص،ح دالردضمشريع  -5
 320 الكلفة الكلٌة 

 ً    نيي مدة التنفٌذ
 320  2119مخصصات عام 

 122 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
33% 
32% 

ي دف دنمشريع زنس د تص،ح دألردضل دنسرد ية دنمرتفعة دنمحيطرة  سٌر العمل فً المشروع
 نع و مأ دالنجردف.بن ر دنسر و  يم

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %32 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط نه يال تيجد معي وا. تمٌٌم المشروع

ي دف دنمشريع زنس د تص،ح دألردضل دنسرد ية دنمرتفعة دنمحيطرة  مالحظات
 بن ر دنسر و  يمنع و مأ دالنجردف.

       
 باأللف دٌنار

 عجلون -ع إنشاء مستشفى جرش مشرو -6
 15222 الكلفة الكلٌة 

 ش رد   30 مدة التنفٌذ
 0222  2119مخصصات عام 

 %2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
2% 
5% 

 يدندرد ررروا يدتصررروميل ترررل د رررتم،ك يتحديرررد  طعرررة دالر  سٌر العمل فً المشروع
  جو سة تل دنمبوشرة بو مو  دالنشو دا.

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة

 .نه دنمفطط دنم تي دنمشريع ي ير ديأ  تمٌٌم المشروع

ي رردف دنمشررريع زنررس ز ومررة م تشررفس متطررير نفدمررة مبنررو   مالحظات
 محواظتل جر  ي جليأ 

 
                                  



 لف دٌنارباأل

 تحدية يتطيير دالبنية ال دنداوع دنمدنل -0
  022 الكلفة الكلٌة 

 
 مدة التنفٌذ

 2119مخصصات عام 
 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119نسبة االنجاز لعام 

  نيي
022 
052 
90% 
05% 

 

ة مبونل دنداوع دنمردنل بشرد  ي دف دنمشريع دنس صيونة يتحدي سٌر العمل فً المشروع
 .ديري

 ال ييجد األوامر التغٌٌرٌة 
 %05 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 

 



 باأللف دٌنار

 مشروع إنشاء مبنى مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً جرش -4

 052 الكلفة الكلٌة 

 

 ش رد   05 مدة التنفٌذ
 522  2119مخصصات عام 

 001 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام 
55.5% 
52% 

ي رررردف دنمشررررريع زنررررس دال ررررتفنو   ررررأ مبنررررس مديريررررة دنتربيررررة  سٌر العمل فً المشروع
 دنم تدجر..

 ( منف دينور ي نك بنو   لس052ريمة )حدثا ميدمر تفييرية ب األوامر التغٌٌرٌة 
 احيصوا دنتربة. -
  س  دنجدردأ دنفورجية . -
 تعدي  دأل عور بنو   لس دنتي ف دن ي حدة  -

 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة
تل زسدنة دنمعي وا يدنمشريع ال دنمردح  دنن ويية دنمشريع ي ير  تمٌٌم المشروع

 ح م دنمفطط

  مالحظات
 
 

 ارباأللف دٌن

 دنشو  مبنس مديرية  ضو  برمو ي دأ دنمدير-9
 651 الكلفة الكلٌة  

 

 ش رد05 مدة التنفٌذ

 52 2119مخصصات عام 

 2 31/6/2119االنفاق الفعلٌحتى 

 2 نسبة االنفاق من المخصص

 2119نسبة االنجازلعام 
 سٌر العمل فً المشروع

2% 
 طونبوا نلمروي تل درنت و  مأ دنمشريع يدنمبلم دنمتبرل م

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %122 نسبة االنجاز التراكمٌة

 تل دالنت و  مأ دنمشريع ت ليل دينل. تمٌٌم المشروع

 - مالحظات

 

                                   
 



 
 
 



 باأللف دٌنار

 دنشو  مردس صحل برمو -12
 322 الكلفة الكلٌة 

 ش رد   10 مدة التنفٌذ
 322  2119عام مخصصات 

 152 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
52% 
12% 

 تل دالنت و  مأ دندرد وا يتحديد  طعة دالر . سٌر العمل فً المشروع
 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة

 ا.دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي و تمٌٌم المشروع

تل تحديرد دالر   يدحونرة دنعطرو  يمرأ دنمتي ر  دنمبشررة ارل  مالحظات
 دنتنفي 

 
 

 باأللف دٌنار                                  

 حسمة مشوري  يسدرة دنصحة -11
  1000.0 الكلفة الكلٌة 

 

   نيي مدة التنفٌذ

 1000.0  2119مخصصات عام 

 305 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119نسبة االنجاز لعام  

00.5% 
 
52% 

يشرررم  دنمشرررريع  لرررس دنشرررو  مرددرررس صرررحية دينيرررة يشررروملة اصررريونة  سٌر العمل فً المشروع
 يتحدية دنمبونل.

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %52 نسبة االنجاز التراكمٌة

  دنمشريع ي ير ح م دنمفطط تمٌٌم المشروع
 يل مشريع تي عة يتحدية م تشفس جر تل ت ل

 تل دالنت و  مأ بنو  مردس صحل دنمصطبة ال مرحلة دنت ليل.

  مالحظات

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 تي عة يتحدية م تشفس جر  -10
 3022 الكلفة الكلٌة 

 

  30 مدة التنفٌذ

 922  2119مخصصات عام 

 039 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119خصص نسبة اإلنفاق من الم
 :2119نسبة االنجاز لعام  

00% 
32 
52% 

 .تل دالنت و  مأ دنمشريع يدنمفص  يمث  تج يس يتدثية سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %90 نسبة االنجاز التراكمٌة
  دنمشريع ي ير ح م دنمفطط تمٌٌم المشروع

 .تل ت ليل مشريع تي عة يتحدية م تشفس جر 

  مالحظات

 
 

                                   
 باأللف دٌنار

 زنشو دا مفتلفة يزضواوا ،رف صفية مشوري  يسدرة دنتربية.-13
 091 الكلفة الكلٌة 

 

   نيي مدة التنفٌذ

 092 (لمحافظة جرش) 2119مخصصات عام 

 090 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119ة االنجاز لعام نسب

30% 
55% 

 دنمددرس  يد دنتنفي : - سٌر العمل فً المشروع
 %.122ن بة درنجوس  -* مبنس مدر ة نحلة دنثونيية نلبنوا

% تنت رل ارل 55ن بة درنجوس  -* مدر ة جبة دنثونيية نل دير
 .0229 ول 

 %. 00* مدر ة دنجب  دالفضر
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %55 لتراكمٌةنسبة االنجاز ا



 دنمشريع ي ير ضمأ دنفطة يال ييجد معي وا. تمٌٌم المشروع

  مالحظات

                                  
 باأللف دٌنار 

 مشريع طريق  يف /دندتة/تروط  دندتة -15
 1222 الكلفة الكلٌة 

 د  ش ر10 مدة التنفٌذ

 1222  2119مخصصات عام 
 2 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

  2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119نسبة االنجاز لعام 

 
 

2% 
2% 

 دنمشريع  يد دنطرحدرد وا يتصوميل ي سٌر العمل فً المشروع
  األوامر التغٌٌرٌة 

 %5 نسبة االنجاز التراكمٌة
 نل يتل طرح دنعطو  تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 
 

 بااللف دٌنار

 ري ية يدننوا ةصيونة دنطر  دنمشريع  -15
 1111 الكلفة الكلٌة

 

 ييمو352 مدة التنفٌذ

 1222 2119مخصصات عام 

 1250 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
  :2119نسبة االنجاز لعام 

125% 
122% 

 دنعم  جور  لس صيونة دنطر . سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %02 بة االنجاز التراكمٌةنس
 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط تمٌٌم المشروع

  مالحظات



 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار                                  

 مشريع د تف،  طو ة دنريح دندمشة/جر  -10
 522 الكلفة الكلٌة 

 ش رد 05 مدة التنفٌذ
 522  2119مخصصات عام 

 02 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
02% 
12% 

ي رير بربط  ي ردف دنمشرريع زنرس د رتف،  طو رة دنريروح  عدنمشري سٌر العمل فً المشروع
 .يدنتوج دنطو ة دند ربويية

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ببط . مشروعتمٌٌم ال

  مالحظات

                               
 

 باأللف دٌنار    

 د ل مشوري  دنمجلس دال لس نلشبوم -10
  022 الكلفة الكلٌة 

  نيي مدة التنفٌذ
 022  2119مخصصات عام 

 539 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119از لعام نسبة االنج 
00% 
02% 

ة  ررأ نفررروا دنمرداررق دنشرربوبية دنتوبعررة نلمجل ررمأ ردنمشررريع  بررو سٌر العمل فً المشروع
 ترميل يصيونة يدنورة دنم، م دنريوضية

 ال ييجد األوامر التغٌٌرٌة 
 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا تمٌٌم المشروع

  تمالحظا

 باأللف دٌنار          

 مشريع حسمة دالموأ دالجتمو ل -10
  نيي1500 الكلفة الكلٌة 



  نيي مدة التنفٌذ
 1500  2119مخصصات عام 

 152 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
9.0% 
02% 

دنس تو ي  يترميل يدضواة دنفررف نم رودأ دال رر  ي دف دنمشريع سٌر العمل فً المشروع
 دنفريرة ال دنمفيموا

 الييجد األوامر التغٌٌرٌة 
 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يدالييجد معي وا تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 باأللف دٌنار                                  

 ةتعسيس دالنتوجيمشريع  -19
 010 الكلفة الكلٌة 

  نيي مدة التنفٌذ
 010  2119مخصصات عام 

 593 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
02% 
02% 

دنمشررريع ي رردف دنررس تح رريأ دنظررريف دنمعيشررة نلمرريدطنيأ مررأ  سٌر العمل فً المشروع
ا دنتدريبررة يترررديل درد ررة دنجرردي  فرر،  بنررو  دنررردردا يدنررديرد

 نلمشوري  دنتس ير،م دنميطنيأ بتنفي  و
 الييجد األوامر التغٌٌرٌة 

 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة
 دنمشريع ي ير ح م دنمفطط يال ييجد معي وا تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 باأللف دٌنار                                  

 ليل نحي دال تصود دنمعرالتطيير دنتعمشريع  -02
 300222 الكلفة الكلٌة 

  نيي مدة التنفٌذ
 030  2119مخصصات عام 

 001 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
90% 
95% 

 ريع . مدينوا دنمش32/0/0229تل دالنت و  مأ دنشريع بتوري  سٌر العمل فً المشروع
 دنتعليل يدن يو وا دنتربيية يدنتعليمية تطيير د ترتيجيوا-1
 تطيير دنمنو ج يتدريم دنمعلميأ-0
 تعليل دنطفينة دنمبدرة-3
 دالبنية دنمدر ية-5



 الييجد األوامر التغٌٌرٌة 
 %90 نسبة االنجاز التراكمٌة

 تل دالدنت و  مأ دنمشريع  تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 باأللف دٌنار                                  

 دن يوحة دنثونة تطيير مشريع -01
 59222 الكلفة الكلٌة 

 0210-0220 مدة التنفٌذ
 1522  2119مخصصات عام 

 390 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
00% 
12% 

 .يع مو سد  ال بدديتهدنمشر سٌر العمل فً المشروع
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة
 .دنمشريع ي ير ح م دنمفطط تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 

 مشريع دنشو  صونة ريوضية  -00
 0035.9 الكلفة الكلٌة 

 ش رد10 مدة التنفٌذ
 022  2119مخصصات عام 

 90 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119اإلنفاق من المخصص نسبة 

 :2119نسبة االنجاز لعام  
10% 
12% 

صونة ريوضية ال ومرة دالنشرطة دنريوضرية  بنو ي دف دنمشريع دنس  سٌر العمل فً المشروع
ا يدنمشريع يتشجي  دنريوضة بيأ دنفية دنشبوبية مأ دبنو  دنمحواظة

  يد دنتنفي .
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة
 ح م دنمفططدنمشريع ي ير  تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 

 باأللف دٌنار                                  

 دنميوة ال منوطق جييم دنفرر بمو اي و تحية شبدة ميوة  يف ي رومش -03
 1522 الكلفة الكلٌة 

 ش رد10 مدة التنفٌذ



 1522  2119مخصصات عام 
 005 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 

 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2119نسبة االنجاز لعام  

10% 
02% 

وة دنرررس دنمنررروطق ،يرررر يررري ررردف دنمشرررريع دنرررس ديصرررو  شررربدة دنم سٌر العمل فً المشروع
 مفديمة يتحدية شبدة دنميوة .دن

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %02 نسبة االنجاز التراكمٌة

  م دنمفطط.دنمشريع ي ير ح تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 باأللف دٌنار                                  

 نر  دال تثموردا دنس دنمنوطق دنفريرةمشريع  -05
 305 الكلفة الكلٌة 

 ش رد10 مدة التنفٌذ
 305  2119مخصصات عام 

 059 31/6/2119اإلنفاق الفعلً حتى 
 2119نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2119ام نسبة االنجاز لع 
00% 
02% 

ي رردف دنررس اررتح اررريع دنتوتجيررة نلمصررون  نفدمررة دبنررو  محررواظتل  سٌر العمل فً المشروع
 جر  ي جليأ

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %12 نسبة االنجاز التراكمٌة

 دنمشريع  ي ير ح م دنمفطط يال يجد معي وا  تمٌٌم المشروع

  مالحظات

 
 

 التنموٌة فً محافظة جرش نظرة سرٌعة حول االنجازات نورد فً

 ما ٌلً تحلٌل موجز البرز االنجازات فً محافظة جرش وفما للمطاعات االلتصادٌة: 

 
 :اوال:البنٌة التحتٌة والخدمات األساسٌة

 
 

 االشغال العامة واالسكان: (1

تتوووفر فووً محافظووة جوورش شووبكة طوورق رةٌسووٌة وثانوٌووة ولروٌووة وزراعٌووة جٌوودة تووربط 
 -ببعض، كما هً مبٌنة بالجدول ادناه: محافظات المملكة بعضها



 (1-1الجدول رلم )

 وأطوالها الداخلٌة أنواع الطرق

 طول الطرٌك  كم نوع الطرٌك

 05 ريي ية

 110 ثونيية

 110  ريية

 1192 سرد ية

 1519 المجموع

 0220يسدرة دالشفو  

 
 المٌاه والري والسدود: (2
 

( 10ل دنمحواظةا يتتف   دنمحواظة مأ )تفطل شبدة دنميو  معظل دنتجمعوا دن دونية ا 
 ( محطوا ض  ا دمو ييجد0درتيدسية مأ ضمأ مردضل دنمحواظة تشف  بيد طة ) بيرد
%( مأ 52%( مأ ميو  جر ا ييتل تفطية)02( ينوبي  ال دنمحواظة تفطل جميع و )5)

بلم دحتيوجوا دنمحواظة مأ دنميو  مأ دنمحواظوا دنمجويرة دربدا دنسر و ا دنمفر . يت
( نتر ييميو  ي ل مأ م   دنن م دنميجيدة ال دنمحواظواا 05حصشة دنفشرد مأ دنميو  )

ا دمو يتبلم ن بة دنمفديميأ بونصرف %(90يتبلم ن بة دن دوأ دنمفديميأ بشبدة دنميو  )
يبلفا دمية دنتسييد دنمويل ال  %( مأ زجمونل دن دوأ ال محواظة جر .35.5دنصحل )

 0220نعول  3ل 5.0دنمحواظة مو يرورم
 0220دنمصدر محواظة جر  دنيد   دال تصودي يدالجتمو ل نعول

 
 

 :الملن طالل سد
( مليرريأ مترر مدعررم يدنتفررسيأ دنحررل 00يرر  جنرريم مدينررة جررر  يتبلرم طو ترره دنتفسينيررة )  

( 35دنحررونل) دنمفررسيأ( مليرريأ متررر مدعررم ي10( مليرريأ متررر مدعررم يحجررل دنطمررل )05)
 .دنطو ة دند ربوييةتينيد  ل دن د نلري يمتر مدعم يي تفد ملييأ

 
 الكهرباء : (3
 

%(ا يبلررم  رردد دنمشررترديأ اررل فدمررة 99تبلررم ن رربة دن رردوأ دنمررسيديأ بونتيررور دند ربررويل )
ييبلم  دد محطوا دنتحيي  ال دنمحواظرة ا ( مشترك00200) 0220يل نعول دنتيور دند ربو

  محطة . 091



 
 البرٌد واالتصاالت: (4

 

( تيدبر  دندترينيرة ميس رة  لرس 12وتفيرة دآلنيرة ارل دنمحواظرة مرأ فر،  )تفطل دنفدمرة دن 
جر ا بلي،ا  يفا دفرف ا برموا دنمصطبةا  فرفوا مرص ا دندفير ي ريميأ. دمو تفطرل 

 ( مدتم بريدي ميس ة ال دنمحواظة.10دنفدمة دنبريدية جمي  منحو  دنمحواظة مأ ف،  )
 

 

 البشرٌة: ثانٌا: التنمٌة االجتماعٌة والموارد

 

 طاع الصحـــة: ( ل1

ييجررد اررل دنمحواظررة م تشررفيوأ دألي  م تشررفس جررر  دنحدرريمل يدنثررونل فررو   رري 

( ن رمة ندر  1102(  رريرد  بمعرد  )152م تشفس دنصفو  دنتفصصرل ا ييبلرم  ردد دأل ررة )

( مردرشسد  10من رو ) ؛( مردرسد  00 ريرا ييبلم  دد دنمرددس دنصحية دنميجيدة ال دنمحواظرة )

( مرددس ار يةا دمرو ي يبلرم  ردد مرددرس دألميمرة دنميجريدة ارل 12ينيو  يمردسدأ شوم،أ ي)م

يرردر ي ا( حديميره 09( صريدنيه فوصرة ي)00ييجرد ارل دنمحواظرة) ي( مردسد ا 10دنمحواظة )

 01( ممرر  يممرضره ي)  300( طبيبو يدنممرضيأ برش) 115 دد دألطبو  ال دنمحواظة بش )

 (  وبله.
 

 (1-0) دنجدي  ر ل

 دنبيونوا دالحصويية نرطوع دنصحة ال محواظة دنطفيلة ح م دنليد 

 على مستوى المحافظة لطاع الصحة

 2 عدد المستشفٌات

 151 عدد األسرة

 عدد المراكز الصحٌة 

 2 شامل

 16 اولً

 11 فرعً

 24 المجموع

 14 طفولةالمومة واالعدد مراكز 

 عدد المختبرات
 13 مختبر

 1 اشعة 

 14 اسنان عٌادات االسنان

 24 خاصة  عدد الصٌدلٌات 



 24 حكومً

 56                المجموع

 53 طبٌب عام

 20 طبٌب اختصاص

 22 طبٌب اسنان 

 14 صٌدلً

 215 ممرض / ممرضة

 10 فنً مختبر / اشعة

 .0229دنتنمية محواظة جر مديرية  -:دنمصدر 

 

 ( لطاع التعلٌـم:2
 

 االساسً والثانوي والمهنً:  التعلٌمأ( 

 

( مدر ة حديمية ي طشوع فو  ييدونشة دنفششية يريرو  دألطفرو ا 199ييجد ال دنمحواظة )

( معلمرو  يمعلمرة بمعرد  معلرل يدحرد 3203( طونبو  يطونبةا ييبلم  دد دنمعلميأ )51059تضل )

 سد .( مرد13( طونبو .. يبلم  دد مرددس محي دألمية ال دنمحواظة )10.0ند  )

%( مررأ م ررددد دنطلبررة اررل 2.2215تبلررم ن رربة دنت رررم مررأ دنمررددرس اررل دنمحواظررة حرريدنل )

%(ا يدنجردي  دنترونل يبريأ  ردد دنمرددرس 0دنمحواظة. بلم معد  دألمية ارل دنمحواظرة حريدنل )

 -يدنشعم دنصفية ح م دنمردح  دنتعليمية يدنجنس:

 

 
 

 (2-2الجدول رلم )

 المحافظة حسب المراحل التعلٌمٌة والجنسفً الصفٌة  والشعب المدارسعدد 

 عدد الشعب عدد المدارس المحافظة

 مختلط  إناث ذكور  مختلط إناث ذكور 

 500 009 001 95 53 59 جر 

 500 009 001 95 53 59 دنمجميع
 .0220دديرة دالحصو ا دنعومة  -دنمصدر :   

 -:نمردح  دنتعليميةييبيأ دنجدي  مدنو   دد دنطلبة يدنمعلميأ ح م دنجنس يد



 
 (3-2الجدول رلم ) 

 والجنس حسب المراحل التعلٌمٌةتوزٌع الطلبة و المعلمٌن ونسبة الطلبة 

 عدد الطلبة عدد المعلمٌن المحافظة

معلم لكل 
 إناث ذكور إناث ذكور طالب

 16.0 25121 26335 1024 1359 جر 

 16.0 25121 26335 1024 1359 المجموع

 .0220ا دنتررير دن نيي رة دنتربية يدنتعليليسد -دنمصدر :

 

 ب ( التعلٌم العالً:

( طونرم 5020ييجد ال دنمحواظة جومعة فوصة ي ل جومعة جر  دأل ليةا تضل حريدنل )
 يطونبةا يال ييجد ال دنمحواظة دليوا مجتم .

 
 ( التنمٌة االجتماعٌة:3
 

صرندي  دنمعينرة دنيطنيرة يتتمثر  بمرو  تريل مديرية دنتنمية دالجتمو ية بترديل فدموت و مرأ فر، 
 يلل:

دنتد ي  دنج رمونل نر يي دالحتيوجروا دنفوصرة )م ررة طبيرةا درد رل مرعرديأا  رمو وا طبيرةا 
 ( مرددس مفتصة بترديل دنفدمة ن    دنفية. 3مطردف صنو ية( مأ ف،  ) 

م  دد دأل ر بليا دأل رة ( دينور ال حونة ياوة رم022ترديل معينة يطنية طورية بحد م لس )
 05( م رة. دمو ييجد ال دنمحواظة )3532) دنتل تتروضس معينة مأ صندي  دنمعينة دنيطنية
ي ل مأ دنجمعيوا دننشيطة دنتل تحص   لس ا ( جمعية فيرية تردل فدموت و نلمجتم  دنمحلل

 .دنعديد مأ دنرري  مأ دنج وا دنمونحة يتنشئ دنمشوري  دننوجحة دنتل تشف  دأليدي دنعوملة
 

 
 ( لطاع العمل والتدرٌب المهنً:4

 
 العمل: - أ

%( مررأ دجمررونل  رردوأ دنمحواظررةا 30.0بلفررا ن رربة دننوشررطيأ  د تصرروديو اررل محررواظ جررر  )

دننوشررطيأ %( مررأ دجمررونل 15.0%( يبلفررا ن رربة دالنرروة )00.1ن رربة دنرر دير ) احيررة بلفرر



%( 35 دريرا ) %(10%( من ل )10.0ا ال حيأ بلم معد  دنبطونة نمحواظ جر  )ز تصوديو  

. )دديرررة دالحصررو دا دنعومررة دنترريررر دن ررنيي 0220دنرروة مررأ دجمررونل  رردوأ دنمحواظررة نعررول 

0220.) 

 
 التدرٌب المهنً: -ب

ال ررتربو  دنمترردربيأ مررأ مبنررو  دنمنطرررة  0225ريم م نررل جررر  اررل  ررول دتررل داتترروح مردررس ترر
 .  0220 ول  ال يتد يل ل ن ي  دنعم 

 
 

 :ة والشباب لطاع الثمافة والرٌاض( 5

ي و ل   د دنرطوع بتياير دنمردارق دنريوضرية يدنثروايرة دنمفتلفرةا بورضرواة زنرس دير  ارل ز ومرة 

دألنديرررة دنريوضيرررشة يدنثروايرررشة دنترررل ت رررو ل ارررل تطررريير دنحردرررشة دنريوضيرررشة يدنثروايرررة ارررل 

 0 ضرريد دمررو ييجررد بونمحواظررة  1555دنديررة ينتمررل دني ررو 0يييجررد اررل دنمحواظررة دنمحواظة.

 مرددس نلشبوم
 

  لاف والشؤون والممدسات اإلسالمٌة:األو( 6

يعتبر  طوع دألي وف مأ دنرطو وا دالجتمو ية دن ومة ال محواظرة جرر  يي رو ل بشرد  او ر  

دنميد   دندينية يمضرحة  سبتياير دير دنعبودة يتعييأ دأليمة يدني وظ ال دنم وجد يدنترديس  ل

مؤ نرو.  102م جدد ممو  دد دنمؤ نيأ ايبلرم  190نمحواظة دنصحوبةا ييبلم  دد دنم وجد  ال د

 .  يدنمؤ نيأ ال محواظة جر ييبيأ دنجدي  دنتونل  دد دنم وجد ي دني وظ يماليمة 
 (4-2الجدول رلم )

 عدد المساجد والوعاظ فً محافظة جرش

  لس م تي  دنمحواظة  دنعدد

 190 دنم وجد

 03 دنيد ظوا يدنمرشددا

 102 مؤ أ

 032 ظ يدأليمةدني و
    

 .0220يسدرة دألي وفا -دنمصدر :

 



 ثالثا: التنمٌة االلتصادٌة:
 

 ( لطاع الزراعة:1
 

( منرف دينرلا يتبلرم دنم روحوا دنمسري رة 000تبلم م وحة دألردضل دنروبلرة نلسرد رة حريدنل )
ا %( مأ مجميع دألردضل دنروبلة نلسرد رة 55( منف دينل مي مو ن بته )153.9من و حيدنل )

يتتنيع دنسرد وا دنميجيدة تبعو نتنيع دنتضوريس اتجرد دألشرجور دنمثمررة يدنمحوصري  دنحرليرة 
ممو مد   زنرس تنشريط حردرة دال رتثمور ارل دنمحواظرة اردارس )  ايدنفضريدا يدنثرية دنحرجية

( 13( محررر،ا نبيررر  دنمررريدد دنسرد يرررة ي)0( شرررردوا يمصرررون  سرد يرررة ي) 13( مشرررت  )52
 معصرة سيتيأ.

 (1-3دول رلم )الج

 نوع المحاصٌل حسب المساحات المزروعة

 المساحات )دونم ( نوع المحصول

 10230 محوصي  حرلية

 132055 مشجور مثمرة

 1320 دنفضريدا

 153993 دنمجميع
 .0220مديرية دنتنمية محواظة جر  -دنمصدر :

دنمتدوملرة نم رو دة  دمو ييجد دنعديرد مرأ دنمشروري  دنسرد يرة دنحديميرة دنترل تصرم ارل دنتنميرة
دنمرررسدر يأ مررروندل دنحيررروسة دنسرد يرررة دنصرررفيرة يدنمتي رررطة ي يي دنررردف  دنمحرررديد  لرررس 
د تصرر،ح مردضرري ل يرارر  دفرر  دأل رررةا يمررأ م ررل  رر   دنمشرروري  دنعوملررة ضررمأ دنمحواظررة 

 بونتيدسي م  دنمحواظوا دألفر  ال دنمملدة:

 مشريع تطيير حي  ن ر دنسر و  / دنمرحلة دنتدميلية  . 

 . ،مشريع تطيير دنحي  دن فلل ن د دنملك ط 

  . مشريع تنيي  مصودر دندف 

  .مشريع تطيير دألردضل دنمرتفعة بونمشوردة 
 

دمو يريل   ل دنحردج ال مديرية دنسرد ة بترديل فدموته  لرس مرددر دنعرول مثر  سرد رة دنفرردس 
فة نألشرجور دنحرجيرة مرأ دنحرجية دنمفتلفة  لس جيدنم دنطر   دد  أ  مليوا دنفدمة دنمفتل

 ترليل يتعشيم يري.      
 
د تثموردا  طوع دنثرية دنحييدنيرة اتتنريع مرو بريأ مرسدرع دنردجوج دن،حرل  يدألبررور يدننحر   وزم

يدنمررو س يدنضرردأ ا ييسدرة دنسرد ررة ممثلررة بمديريررة سرد ررة جررر  تررريل بر ويررة دنمررسدر يأ 
مررأ دنفرردموا مثرر  دنمتوبعررة دنديريررة نرطعرروأ دنعررومليأ اررل  رر د دنرطرروع مررأ فرر،  تررياير دنعديررد 



دنموشية يترديل دررشود نلمسدر يأ ي ترديل بع  دنع،جوا يزجرد  دنتلرريح دنصرنو ل نلميدشرل 
  . 
 
 

يال نن ررس دنفررر  دال ررتثمورية دنتررل نتجررا  ررأ  طرروع دنثرررية دنحييدنيررة يدنتررل تتمثرر  اررل اررتح 
فتلفرة من رو دنيدييرة يدننصرف  نيرة يدآلنيرة دنعديد مأ معوم  ي مصرون  دألنبروأ  لرس م رتييوا م

( دفرل مي مرو 00255( معم  يمصن  تبلم طو ت و درنتوجية دنييميرة) 39يدنتل بلفا مو يرورم)
( طررأ  ممررو  ررو ل اررل فلررق اررر   مرر  نلدثيررر مررأ مبنررو  دنمحواظررة مررأ دنجن رريأ 00يرررورم )

 ي م   لس را  م تي  دنمعيشة يسيودة دندف  دأل ر دنم تفيدة.
 

 (2-3لجدول رلم  )ا

  الثروة الحٌوانٌة

 خالٌا النحل مزرعة/دجاج  أبمار ابل ماعز ضان النوع

 0222 119 0922 2 50532 10992 دنعدد
 .0220ا دنتررير دن نيي/  دديرة درحصو دا دنعومة -دنمصدر :

 
  :السٌاحة واآلثار (2

  
ا ارررل دنعرررونل دألثريررةمدينرررة جررر  مرررأ م ررل دنمررردأ  تعتبررر
ريش      دنمدينشة زنس تد ي  شو ال   د در دندر تو ييعشيد

دندبير ال دنررأ دنردبش   ب  دنمي،د ي د نعما     دنمدينشة 
يدن رر،ل يترردثرا دثيرررد  بونحضررورة  يدال ررترردر بون ررشدي 
 يمصبحشا مشأ دنمدأ دنعشر )دنديدوبينس(. دنريمونية

ير،رررل م ميت رررو يشررر رت و دنعونميرررة دنيد رررعة زال مأ حجرررل 
ي نررك ح ررم  دنففوظررويدر دألجونررم بت برر م درتفو ررو  يدنررس

دألحررددة دن يو ررية دنعونميررة ممررو يررؤدي زنررس ت برر م حجررل 
 مأ   د دنرطوع .    ةدريردددا دال تثمورية دنيدرد

 

 -:م ل دنميد   دن يوحية ضمأ محواظة جر  

 .دنمي   دألثري 

 .مي   دنبردتيأ 

 .دنحموموا دنشر ية 



  .ي  جر  دنحرال  

 در جر . مردس سي 

 



 -:دن يوحية ضمأ دنمحواظة  ام ل دال تثمورد

ي    دنميسة دن يوحية  ملا  لس تحريك  طوع دال تثمور ال دنمجوالا دندد مة نل يوحة ادثر 
 دد دنمطو ل دن يوحية ييجدا دنفنود  يدالدال  دن يوحييأ دن يأ يرداريأ دن يوح ال جيالت ل 

مأ دنلفوا ا ي  د مد  بطبيعة دنحو  زنس اتح ار   ضمأ دنمنوطق دألثرية ييترنيأ دنعديد
  م  يد عة ند  مبنو  دنمحواظة ي م   لس سيودة دنحردة دنتجورية ضمأ دنمحواظة . 

 
 لطاع الصناعة والتعدٌن:( 3

 
 دنحرف دنيديية

ييجد ال مدينة جر  دنعديد مأ دنحرف دنيديية دنشعبية يدنتل تنتج دنعديد مأ دنصنو وا 
 نشويعة.دنترليدية د

 

 دنسجوج دنشر ل 

 دنحفر  لس دنفشم 

 دننحا  لس دنحجر 

  يدنني .دنن يج 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 احتٌاجات ومطالب محافظة جرش حسب المطاعات 
 
مبنية مدر ية نمي جية نميدج ة دنتي عوا يد رتبدد  دألبنيرة  بسنشو دنبيية دنمدر ية  تح يأ (1

 دنم تدجرة .
نتت، ل م  دنج د دنمب ي  مأ  بل ل ي نك نتحفيرس ل تح يأ ماليضوع دال تصودية نلمعلميأ  (0

  لس دنعطو  .
مرددرس صرحية مينيرة بردال  مرأ  زنشرو مفصصروا مونيرة ال رتم،ك مرد   مرأ مجر   تياير (3

 شوملة.مرددس صحية  يد تحددةدنمبونل دنم تدجرة يدنتل ال تفل بونفر  دنمطليم 

 دنعدد دنحونل ال يفل بونحوجة. تعسيس دندودر دنطبل دنميجيد بوندفو دا دنطبية ديأ  (5

 مددف  دنمدينة . تجمي  (0
 . دنمنطرة دنحراية زنسدنمدينة  يددف  مح،ا دنحرف دنميجيدة  لس مددف  ترحي  (0
 . دنسيدرميد ف نلبوصوا يي وي  دننر  ي يوردا  زنشو  (0
 . يدنمشوة ال ي ط دنمدينةمشدلة دن ير  ح  (9
ارل مجرو  دن ريوحة مرأ مجر  زطونرة  دنعوملةدن ييوا  نية معينة مأ ف،  دنتن يق بيأ  زيجود (12

 مدة ز ومة دن ويح ال مدينة جر  .
ديردا تدريبيرة نربع  دنحررف  يدر نكديردا تدريبية ال مجو  دنتعوم  مر  دن رويح   رد (11

دنصفيرة مأ فر،  دنجمعيروا  دنمشوري دنمرتبطة بوررة دنحضوري يدنترديس  لس ز ومة 
 دنفيرية يدنتعوينية .

يد تف،  دألمودأ ،ير دنم رتفلة  يدنفو دال تثمور دنمشترك مو بيأ دنرطوع دنعول  تشجي  (10
 دمي   دنبردتيأ ييددي دنن ر دن  بل .

 مردس متفص  نإلرشود دنسرد ل يدنتدريم . زنشو  (13
 . دنسرد يةال زيجود  نيدا ت ييرية نلمنتجوا  دنم و دة (15
ن يأ ال يملديأ مرد  سرد ية د نلمسدر يأدألردضل دنحرجية دنصونحة نلسرد ة  تفيي  (15

. 
 دنسرد ية .  دألردضلدنريدنيأ دنتل تحد مأ دنسحف دنعمردنل  لس  تفعي  (10
 دنمفديمة.،ير  دنسرد يةال زنشو  دنطر  دنسرد ية نفدمة دألردضل  دنتي   (10
 دنرديمة.شبدوا دنميو   د تبدد  (10
 مصودر ميو  جديدة . تياير (19

 منوطق دنمحواظة.  دنتي   ال شبدوا دنصرف دنصحل نتشم  دواة (02

 .يدنمبوشرة بنر  مح،ا دنحرف يدنم أ زني وحراية دنمدينة دن تي عة (01



دألفرر   دنمحواظروا لس ،ردر دنمعمي  بره ارل ال محواظة جر  منطرة صنو ية  ز ومة (00
. 

قطععةا   اعع ةوح ةعع   فعع خطععح ومية ععح د بععة  ال مععح ةتثمععح  ت عع  مة     وضعع  (03

 ضعم  مةع عح  فرعاا  ت ع  مة  ح ختل إجعا       عة  جع وق  ق يعة  ح و ج

 .  قطةاهذ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


