
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 محافظت الكرك

 

 

 

 

 

 



 محافظت الكرك

 

 :لمحة عامة

 والسةيحيية الدينيةة المدن من الكرك مدينة تعتبر
بهح مقحمحت القةحد  المسةيمين  يوجد ييث اآلثرية

الةةنين تستدةةهدوا زةة  ؤةة،و  م تةةةر كمةةح تدةةتهر 
بحلريحضةةة مثةةل تسةةيا الجبةةحل والةةيد ال ةة، نر 

لميةةةح  وتتميةةة، المدينةةةة بنقةةةحت جو ةةةحر وتةةةوزر ا
المعدنيةةةةةة الموجةةةةةود  زةةةةة   يونهةةةةةح لمعحلجةةةةةة 
األمةةراو ومةةن  دةةهر المنةةحةا األثريةةة زيهةةح 

 قيعة الكركر وربححر والقالرر وم تة.
 
 

 التضاريس والمناخ:

تدكل  راض  ميحزظة الكرك ج،تاً من الهضبة األردنية الت  تنيةدر  يةم مسةحزة   ت،يةد  ةن 
لكرك ضمن منةح  البيةر المتوسةة الةنص يتالة  (كم اتجح  البير الميتر وتندرج ميحزظة ا03)

تيجحبةحً  بةحلتنو  الةنص يةنعك  ميحزظة الكركيمتح، منح  بدتحت محةر بحرد والي  يحر جح ر و
الدازحةة  السةحح   ن ييجةإ تلةم المنةحةا ال وريةة إمكةحنييث ب الميحزظة يم اليركة السيحيية ز  

 . يم مدار السنة ةيسيحيل جحنبة ةقةمنيجعيهح والسهيية ز  زالي  الربيع والالي  ممح  دتحتً 

 

 :والمساحت الموقغ

 سةة   ةن المدينةة وترتفةع  محنر العحالمة جنوب  كييومتراً ( 003) بعد  يم الكرك مدينة تقع
وتبية  مسةحية  األردنر ووادص الميةت البيةر  يةم وتةةل متةراًر وثالثةين تسةعمححة يةوال  البير

 %( من المسحية اإلجمحلية ليمميكة.0.4)  ص مح يعحدل 2(كم0943ميحزظة الكرك يوال  )
 

 :الوالع السكاني والكثافة السكانية 

%( مةن 0.4( نسةمة  ص مةح يعةحدل )222233بة  ) 2332قدر  دد سكحن ميحزظةة الكةرك لعةحم 
%( مةةن تجمةةحل  سةةكحن تقيةةيم الجنةةوك وتبيةة  الكثحزةةة السةةكحنية 90.4تجمةةحل  سةةكحن المميكةةة و )

( تجمعةحً سةكحنيحًر   مهةح مدينةة الكةرك مركة، 009حن  يةم )ويتو،  السةك 2( دخص/كم43.0)
الميحزظةةة/ ومةةدن المةة،ار وم تةةة والقالةةر  مةةح بةةحق  السةةكحن زيتو، ةةون  يةةم بةةحق  التجمعةةحت 
السكحنية األخرىر وتتإل  ميحزظة الكرك من سبعة  لوية وثالثة  قضةية ويتواجةد زة  الميحزظةة 



  يةةم الميحزظةةة سةةكحن ويتةةو،  ،ة ليمةةواةنين( بيةةديحت تقةةدم كحزةةة الخةةدمحت األسحسةةي03 دةةر  )
 دون) األةفةحل يدةكل ييةث الةدنيح العمريةة الفحةحت زة  السةكحن ويتركة، المختيفةة العمرية الفححت
 زيدةكيون( زةو  زمةح سنة 43) السن كبحر  مح السكحن مجمو  من%( 04.4) نسبته مح( 03 سن
 بيةةةوال ( سةةنة 49–سةةةنة 03) الميحزظةةة زةةة  البدةةرية القةةةوى تقةةدير يمكةةةن وبةةنلك ر%(9.0)
 والكثحزةةة واليةةوات الجةةن  يسةةك السةةكحن تو،يةةع يبةةين التةةحل  والجةةدول  .السةةكحن مةن%( 34.0)

 .الكرك ميحزظة ز  السكحنية
 (1) رلم الجدول

 الكرن محافظة في السكانية والكثافة واللواء الجنس حسب السكاني التوزيع

النسببببببب ة مبببببببن  عدد السكان )نسمة( اليوات
 المحافظة %

 لمساحةا
 2كم

 النس ة
% 

 الكثافببببببة معببببببدل
 السكانية

 إناث ذكور 2كم/فرد
 9446 9.12 677 8.13 35943 36543 لواء قصبة الكرك

لووووووووووووووووواء ال وووووووووووووووو ار 
 الجنوبي

32493 31433 93 328 .3 12946 

 9549 6 938 19.. 11433 11913 لواء القصر

لووووووووووووواء ا  وووووووووووووار 
 الجنوبية

16163 16133 ..12 66. 99 44 

 433 8.13 78.. 813 3493 3963 اء القطرانةلو 

 133 8 9.. 7 6423 6693 لواء فقوع

 19343 17. 6. 316 5323 5533 لواء عي

 6543 133 3495 133 226233 المجموع

 .2332داحر  اإليالحتات العحمةر  -المالدر :

 

 التمسيمات اإلدارية:

 الويدات اإلدارية التحلية:من  ل  ميحزظة الكركتتإ
 4قالبة الكرك لوات: أوال  
 الم،ار الجنوب . لوات:  ثانيا
 األؤوار الجنوبية. لوات:   ثالثا
 : لوات القةرانة. را عا  
 : لوات القالر. خامسا  
 : لوات زقو . سادسا  
 : لوات    . سا عا  



 (1) رلم الخارطة

 والمرى أللويةا حسب الكرن محافظة خارطة



 
 لمحافظة الكرن رز المشاريع الرأسمالية أ

 بحألل  دينحر()

الجهبببببببببببببببببببة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصبببببببببات 
2339 

 اإلنفاق
% 

نسبببببببببببب ة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مجمببببببوع المشبببببباريع الرأسببببببمالية  
 للمحافظة منها المشاريع التالية

 
3641344 1514944 

  

1 
 الصحةوزارة  توسعة مستشفى الكرن4

4333 6249 45 
مببببببن المتولببببببع أن ينتهببببببي 
المشببببروع فببببي شببببهرايلول/ 

23134 

2 
إنشبباء طببا ك إضببافي لمركببز الكببرن 

 للتأهيل4
وزارة التنميببببببببة 

 االجتماعية
131 99 133 

تبببببببببم انجببببببببباز المشبببببببببروع 
 واستالمه4

3 
شبببببببراء م نبببببببى لمركبببببببز الحسبببببببن 

 الثمافي/الكرن4
 وزارة الثمافة

133 - - 
تعثببر اجببراءات الشببراء  ببين 

 الوزارة و لدية الكرن4

4 
 وزارة األشؽال أم حماط4-طريك محي

1333 2546 43 
 بببدا المشبببروع يسبببير  شبببكل 

 افضل 4

 
3 

 وزارة الثمافة مدن الثمافة االردنية

453 4344 41 

المشروع ع بارة عبن نبدوات 
 علمية واد ية وثمافية

6 

إكمال طريك الكرن المطرانبة شبامال  
 مدخل الكرن4

 وزارة األشؽال

3533 2345 14 

تبببببم إنجببببباز طريبببببك الكبببببرن 
المطرانببببة  أر عببببة مسببببارب 

(كبببم أمبببا جسبببر 33 طبببول )
الثنية/المرج فمد تم الم اشرة 

 في تنفيذه  دايةهذا العام4

4 
 وزارة األشؽال تحسين مدخل جامعة مؤتة4

2533 3142 5 
تببم اعببادة طببرا العطبباء علببى 

 متعهد اخر لعدم االلتزام

6 
 وزارة األشؽال اراالؼو -مشروع طريك صرفا 

533 3 - 
تببم تحويببل الم لببػ المرصببود 
لصببيانة الطبببرق داخبببل لبببواء 

 فموع

9 
 وزارة السياحة ترميم وتعمير للعة الكرن4

43 5644 43 
االعمببال ع ببارة عببن صببيانة 

 و ناء جدران وترميم4

13 
 وزارة األشؽال األؼوار4-طريك كثر ا

1333 9444 82 
المشبببروع ينفبببذ علبببى عبببدة 

 مراحل

11 
شبببروع صبببيانة الطبببرق الر يسبببية م

 ولثانويةوالجسور
وزارة االشببببببؽال 

 25 34 3333 العامة
تم العمل فبي اكثبر مبن مولبع 
وهببي اعمببال صببيانة دوريببة 

 وشك طرق جديدة

12 
سبببببببببببببلطة واد   سد الكرن4

 االردن
424 1 5 

المشبببببببروع فبببببببي مرحلبببببببة 
 الدراسات

13 
سبببببببببببببلطة واد   حمايات مجرى واد  الموجب4

 133 133 353 األردن
اعمبببببببال صبببببببيانة دوريببببببببة 
وحمايببببببات اسببببببتنادية مببببببن 
 الحجارة واالسالن الشا كة

14 
سبببببببببببببلطة واد   مشروع سد الموجب4

 األردن
964 56 133 

اعمال صيانة دوريبة واجبور 
 عمال ترصد  شكل سنو 

15 
سبببببببببببببلطة واد   سد واد  ا ن حماد4

 األردن
633 4144 5 

 دراسات وتصاميم

164 
ظتي ادارة المبببوارد الط يعيبببة لمحببباف

 الكرن والطفيلة
 وزارة الزراعة

136245 5342 45 
تمبديم دعببم للمبزارعين   نبباء 
سالسبببل وحفبببر ا بببار تجميبببع 



مياه من اجبل تنميبة المنطمبة 
 زراعيا

144 
انشبببببباء لسببببببم الطببببببب الشببببببرعي 

 لمحافظات لجنوب
 وزارة الصحة

633 3 9 
المشببروع سببيمام داخببل حببرم  

 م4 الكرن الحكومي

164 

 وزارة الصحة لصحةحزمة مشاريع وزارة ا

46245 4644 53 

وتتضمن انشباء مركزصبحية 
اوليبببببة وصبببببيانة وتحببببببديث 
االجهببزة والمعببدات وتحببديث 

 م ني لمستشفيات

194 

حزمببببببة مشبببببباريع وزارة التر يببببببة 
 والتعليم

وزارة التر يببببببببة 
 والتعليم

1264 25 45-53 

وتتضبببببمن اضبببببافات ؼبببببرؾ 
صببببببفية لريببببببا  االطفببببببال 
وانشبباءات مختلفببة وصببيانة 

 وتأثيث اال نية الم اني

234 

 وزارة لزرعة مشروع زيادة دخل االسر الفميرة

16445 5143 52 

دعبببم المبببزارعين مبببن خبببالل 
دعبببببم االعبببببالؾ وتزويبببببدهم 
 ال يوت ال الستيكية والماعز 

 والدواجن4

21 

مشبببروع دعبببم زراعبببة المحاصبببيل 
 الحملية

 وزارة لزرعة

153 3 5 

يتم د م الم،ار ين من 
خةةةالل  ةةةنا المدةةةرو  

( دنةحنير لكةل 3دار )بمق
دونةةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةةة،رو  

 بحلميحاليل اليقيية

22 

مشببببروع صببببرؾ صببببحي المببببزار/ 
 مؤتة/ العدنانية تنموية

وزارة الميببببببببببباه 
 والر 

3333 3 5 

تبببم تمسبببيم العطببباءالى ثالثبببة 
 مراحل وهي:

صبببببرؾ صبببببحي المزارليبببببد 
الطرا/صبببرؾ صبببحي مؤتبببة 
ليببببد االحالة/صببببرؾ صببببحي 

 العدنانية ليد االحالة
 

 
23 

 وزارة التخطيط ز االنتاجيةمشروع تعزي

1636 3944  

يهدؾ المشروع الى تحسبين 
الظبببببببببببببروؾ المعيشبببببببببببببية 
للمبببواطنين مبببن خبببالل  نببباء 
المدرات والبدورات التدري يبة 
وتمببببديم دراسببببات الجببببدوى 

 للمشاريع الصؽيرة

 تطوير وسط مدينة الكرن  1649 1443 وزارة تخطيط مشروع تطوير السياحة الثالث 24

25 

م نحبببببو االلتصبببببباد تطبببببوير التعلببببببي
 المعرفي

 وزارة التخطيط

624 3946  

يهدؾ المشبروع البى تطبوير 
اسبببببببببببببتراتيجية التعلبببببببببببببيم 
والسياسبببببببببببات التر ويبببببببببببة 
والتعليميببة وتطببوير المنبباه  
وتببببدريب المعلمببببين وتعلببببيم 
الطفولببببة الم كببببرة واال نيببببة 

 المدرسية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الكرن فظةلمحا والرأسمالية التنموية المشاريع ألهم مالتميي خالصة

 2339مخصصات النفمات الرأسمالية للمشاريع التنموية في لانون الموازنة العامة لعام 

 
بمبيةةةةة   2334قةةةةةدرت مخالالةةةةةحت المدةةةةةحريع الر سةةةةةمحلية لميحزظةةةةةة الكةةةةةرك لعةةةةةحم 

 03/4/2334(  لةةة  دينةةةحر ييةةةث بيةةة  اإلنفةةةح  الفعيةةة   يةةةم  ةةةن  المدةةةحريع يتةةةم 0220389)
 %( .0482نفح  )(  ل  دينحر  ص بنسبة ت0302489)

 ) األلؾ دينار(

 ممدر ال يان
2339 

االنفببببببببببببباق حتبببببببببببببى 
33/6/2339 

 نس ة اإلنفاق الفعلي %

 0482 0302489 0220389 المدحريع الر سمحلية
 .2334المالدر: داحر  الموا،نة العحمةر 

 



الشكل رقم)1(

مقارنة المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية  مع االنفاق الفعلي حسب القطاعات 

لمحافظة الكرك
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ويدةةير تو،يةةع مخالالةةحت الميحزظةةة يسةةك القةح ةةحت الوظيفيةةة تلةةم تسةةتحثحر قةةةح  الدةة ون 
 2334%( مةةن تجمةةحل  مخالالةةحت ميحزظةةة الكةةرك لعةةحم 9480ية  يةةم مةةح نسةةبته )اإلقتالةةحد

ونلك من  جل تنمية الميحزظة تقتالحديحً والمسح مة ز  تخفيو معد ت البةحلة من خةالل خيةا 
زةةرص  مةةل جديةةد   ةةن ةريةةا مدةةحريع البنيةةة التيتيةةة ومدةةحريع تع،يةة، اإلنتحجيةةة وتيفيةة، 

بةةة الثحنيةةة قةةةح  الالةةية والةةنص يةةح،  يةةم مةةح نسةةبته اإلسةةتثمحرات الميييةةةر وجةةحت زةة  المرت
%( من تجمحل  مخالالحت الميحزظة وتال  قةةح  اإلسةكحن ومرازةا المجتمةع ثةم قةةح  02.2)

 (.2التعييم كمح  و واض  ز  الدكل رقم )
 



الشكل رقم )2(

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الكرك

حماية البيئة

0.5%

االسكان ومرافق المجتمع

9.5%

الصحة

20.1%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

4.5%

التعليم

6.3%

الحماية االجتماعية

2.4%

الدفاع

0.0%

الخدمات العمومية العامة

2.0%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

1.3%

الشؤون االقتصادية

53.4%

 
 
 

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

 -:سكانواال العامة االشؽال وزارة

يظيت و،ار  ا د حل العحمة وا سكحن بحلمرتبة ا ولم من ييث يجم المخالالحت المرالةود  
%( 2482(الة  دينةحرر مدةكية مةح نسةبتة )00333ليميحزظة ويجم ا نفح  ييث تم  تخاليص )

 03/4/2334مةةةن تجمةةةحل  المخالالةةةحت المرالةةةود  ليميحزظةةةةر وبيةةة  اإلنفةةةح  الفعيةةة  يتةةةم 
%( مةةن المخالالةةحت المرالةةود  لةةو،ار  ا دةة حل 0080ص مةةح نسةةبتة )(الةة  دينةةحر ا022384)

العحمة وا سكحن زة  الميحزظةةر و ة  ضةمن المسةتوى المسةتهد  لالنفةح  لمثةل  ةنا الوقةت مةن 
 السنة.

 
 -: الصحة وزارة

( الة  دينةحر لةو،ار  الالةية زة  ميحزظةة الكةرك مدةكيه مةح نسةبتة 424383تم تخاليص مبي  )
خالالةةةةحت المرالةةةةود  ليميحزظةةةةةر وبيةةةة  اإلنفةةةةح  الفعيةةةة  يتةةةةم %( مةةةةن تجمةةةةحل  الم02.3)

%( مةةةن المخالالةةةحت المرالةةةود  9282(الةةة  دينةةةحر اص مةةةح نسةةةبتة )020382) 03/4/2334
 ليو،ار  ز  الميحزظةر و   ضمن المستوى المستهد  لالنفح  لمثل  نا الوقت من السنة.

 



 -:االردن واد  سلطة/ والر  المياة وزارة

(الةة  دينةةحر لسةةيةة وادص ا ردن زةة  ميحزظةةة الكةةرك مدةةكيه مةةح 030080تةةم تخالةةيص مبيةة  )
%( مةةن تجمةةحل  المخالالةةحت المرالةةود  ليميحزظةةةر وبيةة  اإلنفةةح  الفعيةة  يتةةم 480نسةةبتة )

%( مةةن المخالالةةحت المرالةةود  9483( الةة  دينةةحر اص مةةح نسةةبته )049084) 03/4/2334
 مثل  نا الوقت من السنة.ليسيةة ز  الميحزظةر و   ضمن المستوى المستهد  لالنفح  ل

 
 

 -: والتعليم التر ية وزارة

( ال  دينحر لو،ار  التربية والتعييم  ز  ميحزظةة الكةرك مدةكيه مةح 243389تم تخاليص مبي  )
( الة  000284%( من تجمحل  المخالالحت المرالود  ليميحزظةة ييةث تةم انفةح  )283نسبتة )

  ليةةةو،ار  زةةة  الميحزظةةةة يتةةةم %( مةةةن المخالالةةةحت المرالةةةود9480دينةةةحر اص مةةةح نسةةةبتة )
 ر و   ضمن المستوى المستهد  لالنفح  لمثل  نا الوقت من السنة. 03/4/2334
 

 
 

 -وفيما يلي  طالة وصؾ ألهم المشاريع التي تم تمييمها:
 

  األلؾ دينار

 مدرو  توسعة مستدفم الكرك -0
 4433 الكيفة الكيية

 

 دهراً 03 مد  التنفين
 9333 2334مخالالحت  حم 

 2304.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 
42.4% 
23% 

( ال  00بمسحية ) اتالعمل جحٍر ز  موقع المدرو  وتتمثل بإ محل تندحت سير العمل ز  المدرو 
تحريخ ( متر  يمحً بإنه تم البدت بحلعمل ب9333متر و  محل اليحنة بمسحية )

4/9/2332 
 - األوامر الت ييرية

 % و     يم من النسبة المتوقعة93 نس ة االنجاز التراكمية:
المدرو  يسير يسك المخةةة و  يوجةد معوقةحت ومةن المتوقةع  ن ينهة   تقييم المدرو 



 2303ز  دهر  ييول 

( ؤرزةةة 023يهةةد  المدةةرو  تلةةم توسةةعة المستدةةفم القةةححم وت،ويةةد  بةة  ) مالحظات
 تضحزية وتجهي،  بحألجه،  والمعدات الةبية الال،مة.

 
 



  األلؾ دينار

 مدرو  تندحت ةحبا تضحز  لمرك، الكرك ليتإ يل -2
  223 الكيفة الكيية

 

 دهراً  02 مد  التنفين
 030 2334مخالالحت  حم 

 033 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339لعام نس ة االنجاز 
44 % 
23% 

متر مربةع ييتةوص  يةم قسةمين قسةم ليةنكور وقسةم  2333مسحية البنحت  سير العمل ز  المدرو 
 .لإلنحث ويقع ز  منةقة الوسية

 - األوامر الت ييرية
 %033 نس ة االنجاز التراكمية:

 تم ا نتهحت من المدرو  تقييم المدرو 

 . مالحظات
 اإلقييمية ليتعهدات العحمة .الدركة المنفن  : الم سسة 

 
  األلؾ دينار

 مدرو  درات مبنم لمرك، اليسن الثقحز  / الكرك -0
  9333 الكيفة الكيية

 
 
 
 

 
 
 
 

 دهرا02 مد  التنفين
 033 2334مخالالحت  حم 

 - 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 
- 
- 

 يةم  تعثر اجراتات درات المبنم النص يعود ميكيتةه تلةم بيديةة الكةرك ير العمل ز  المدرو س
 .اختال  ز  تسعير المبنم

 - األوامر الت ييرية
 - نس ة االنجاز التراكمية:

 المدرو  متعثر- تقييم المدرو 

  مالحظات

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  األلؾ دينار

  م يمحة –مدرو  ةريا مي   -9
 الكييةالكيفة 

 مد  التنفين
2333 
 دهراً  23

 

  0333 2334مخالالحت  حم 

 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 

232.0 
23.2% 
93% 

 المدرو  بدا يسير بدكل ازضل بعد ان كحن متعثر بسبك تبحة  المقحول سير العمل ز  المدرو 
 تيويية + خيةة اسفيتية+يفريحت وةمم كيبل ا تالح ت ييريةاألوامر الت 

 %23 نس ة االنجاز التراكمية:
ت   ن  نةةحك  2334المدةةرو  المفتةةرو  ن يةةتم تسةةييمه زةة  بداسةةة دةةبحة  تقييم المدرو 

مدةةحكل كحنةةت  تواجةةه المدةةرو  تتعيةةا بحلمقةةحول ومةةن المتوقةةع  ن ينتهةة  
 كييو متر4.2ةريا ر ويبي  ةول ال0/03/2334المدرو  ز  

المدرو  يخدم المواةنين ز  منةقت  مي / م يمحة لوات الم،ار الجنةوب   مالحظات
 ييث سيعمل  يم تقييل نسبة اليوادث المتكرر  ز   ن  المنةقة.

 
 

  األلؾ دينار

 مدن الثقحزة ا ردنية -3
  233 الكيفة الكيية

 

 

 

 مستمر مد  التنفين

 233 2334مخالالحت  حم 

 030.0 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 



 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2334نسبة ا نجح، لعحم 

93.9% 

90% 

 

 

المدةةرو  يتضةةمن  قةةد نةةدوات  يميةةة وزكريةةة واييةةحت اليفةةالت  سير العمل ز  المدرو 

 التراثية

 - األوامر الت ييرية

 %90 نس ة االنجاز التراكمية:

  تقييم المدرو 

  اتمالحظ

 
 
 

  األلؾ دينار

 مدرو  تكمحل ةريا الكرك/القةرانة دحماًل مدخل الكرك -4
  03033 الكيفة الكيية

 

 دهراً  03 مد  التنفين
 0333 2334مخالالحت  حم 

 220.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

20.3% 

02% 

تم تسييم مدرو  ةريا الكرك القةرانة/المريية الرابعةة وتةم ازتتحيةه  ز  المدرو  سير العمل
 من قبل دولة رحي  الو،رات.

زهةو زة  مرييةة التنفيةن األوليةة ييةث  - مح مدةر  مةدخل الكرك/الثنيةة
  ل  دينحر. 0333رالد لهنا المدرو   نا العحم 

 - األوامر الت ييرية
القةرانةة  مةح نسةبة اإلنجةح، لمدةرو  -مدرو  ةريا الكةرك% 033 نس ة االنجاز التراكمية:

 %.02الجسر زقد بي ت 
المدرو  يسير يسك المخةةة وتةم ا نتهةحت مةن ا  مةحل التة  كحنةت  تقييم المدرو 

متر.ويعد تحن  اةول جسر ز   90تعيا  مل المدرو  و و بحرتفح  
 ا ردن

 كم.03رك بةول تم تنجح، ةريا الكرك القةرانة بإربعة مسح مالحظات
 

 
  األلؾ دينار

 مدرو  تيسين مدخل جحمعة م تة -2
 0333 الكيفة الكيية



 دهراً  29 مد  التنفين

 2333 2334مخالالحت  حم 

 223.0 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المتخالص 

 :2334نسبة ا نجح، لعحم

00.2% 

0% 

 ح العةحت  يم متعهد اخر ز  بداية العحمتم  ا حد ةر سير العمل ز  المدرو 

 - األوامر الت ييرية

 %3 نس ة االنجاز االتراكمية:

 المدرو  يسير يسك المخةة له. تقييم المدرو 

الهةةةد  مةةةن المدةةةرو   ةةةو تيسةةةين مةةةدخل جحمعةةةة م تةةةة الدةةةمحل   مالحظات

تنحر ( إل ةحت المكةحن و مواق و  رالفة و ةحري و )تيسين ةر 

التةة  تييةةا بهةةنا الالةةرح العيمةة  وتنظةةيم المواقةةع  محليةةةحييةةة الجالن

 بدكل  زضل.

 
 
 

  األلؾ دينار

 االؼوار -مشروع طريك صرفا -6
 333 الكيفة الكيية

 دهراً  29 مد  التنفين

 333 2334مخالالحت  حم 

 3 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المتخالص 

 :2334نسبة ا نجح، لعحم

3% 

3% 

 تم تيويل المبي  أل محل داخل لوات زقو  سير العمل ز  المدرو 

 - األوامر الت ييرية

 % نس ة االنجازالتراكمية:

 تم تيويل المبي  لاليحنة الةر  ال،را ية داخل لوات زقو  تقييم المدرو 

  مالحظات

 
 

  األلؾ دينار

 مدرو  ترميم وتعمير قيعة الكرك -4
  033 الكيفة الكيية

 

 

 

 سنوص مد  التنفين

 23 2334مخالالحت  حم 

 04.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 



 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2334نسبة ا نجح، لعحم 

34.2% 

93% 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

وبنةةحت رميم تةةالمدةةرو   بةةحر   ةةن ا مةةحل الةةيحنة وا،الةةة ةمةةم  سير العمل ز  المدرو 

 جدران

 - األوامر الت ييرية

 %93 نس ة االنجاز التراكمية:

 المدرو  يسير يسك المخةة تقييم المدرو 

  مالحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األلؾ دينار
 

 األؤوار -مدرو  ةريا كثربح  -03
 2024 الكيفة الكيية

 

 دهراً  03 مد  التنفين
 0333 2334مخالالحت  حم 

 499.0 03/4/2334  الفعي  يتم اإلنفح
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 
49.9% 
43% 

وينفةةن  لمنةقةةةسةةير بدةةكل جيةةد رؤةةم الةةعوبة تضةةحري  االمدةةرو  ي سير العمل ز  المدرو 
 كم 2 يم  د  مرايل وتبي  المريية ا ولم 

 - األوامر الت ييرية



 %22 نسبة ا نجح،التراكمية:
 المدرو  يسيريسك المخةة له. تقييم المدرو 

  مالحظات

 
 

  األلؾ دينار

 مدرو  اليحنة الةر  الرحيسية والنحزن  والجسور ز  اقييم الجنوك -00
 0333 الكيفة الكيية
 سنوص مد  التنفين

 0333 2334مخالالحت  حم 
 0320.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

09.0% 
23% 

المدةةرو   بةةةحر   ةةن تندةةةحت وتيسةةةين الةةةر  القرويةةةة والثحنويةةةة  سير العمل ز  المدرو 
 والنحزن  ز  كحزة منحةا الميحزظة

 ةريا الم،ار /سول/الخحلديةر اليحنة ةر 

 00/3/2334تحريخ المبحدر 
 ة ةر  مل خيةة اسفيتية ليةريا الميوك /الم،ار/م تهر اليحن

 20/3/2334تحريخ ا يحلة

 ةريا الكرك/ا ؤوار)توسعةراكتح رخيةة( اليحنة ةر ر

 العةحت قيدالدراسة والةرح
 - األوامر الت ييرية

 %23 نسبة ا نجح،التراكمية:
 المدرو  يسير يسك المخةة تقييم المدرو 

 خدمة المجتمع الميي  ز   ن  المنحةاالمدرو  الم هد  ي مالحظات
 
 
 

 األلؾ دينار 

 مشروع سد الكرن -12
 2333 الكيفة الكيية
 دهراً  04 مد  التنفين

 229 2334مخالالحت  حم 
 2.0 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

0% 
0% 

زةة  ت الدراسةةحت وسةةيتم ةةةرح  ةةةحت اإلندةةح المدةةرو  زةة  مرييةةة سير العمل ز  المدرو 
 2334 حم النال  الثحن  من 

 - األوامر الت ييرية
 %3 نسبة ا نجح،التراكمية:



 يسير دون المستوى المخةة لهالمدرو   تقييم المدرو 

 - مالحظات

 
  األلؾ دينار

 مدرو  يمحيحت مجرى وادص الموجك -00
 033 الكيفة الكيية

 

 مستمر مد  التنفين
 033 2334مخالالحت  حم 

 094.2 03/4/2334فح  الفعي  يتم اإلن
 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 
44.4% 
23% 

و و  بحر   ةن ا مةحل  موقعالالمدرو  قيد التنفين والعمل جحٍر ز   سير العمل ز  المدرو 
 اليحنة دورية ويمحيحت استنحدية من اليجحر  وا سالك الدححكة

 - األوامر الت ييرية
 %033 نسبة ا نجح،التراكمية:

المدرو  يسير يسك المخةة و و مدةرو  مدةترك مةحبين و،ار   تقييم المدرو 
 األد حل العحمة وسيةة وادص األردن

يهد  المدرو  تلم تنفين   مةحل يمحيةة لجسةر الموجةك والخةةوة  مالحظات
 النحقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  األلؾ دينار

 مدرو  سد الموجك -09
  93333 لكييةالكيفة ا

 
 
 
 
 
 

 دهراً  22 مد  التنفين
 422 2334مخالالحت  حم 

 322 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 



 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

32% 
43% 

 
 
 

 

 2334تم اإلنتهحت مةن المدةرو  والمبية  المرالةود ضةمن موا،نةة  سير العمل ز  المدرو 
 ة دورية ليمدرو      محل اليحن

 - األوامر الت ييرية
 %033 نسبة ا نجح،التراكمية:

 .المدرو  منته  تقييم المدرو 

 - مالحظات

 
  األلؾ دينار

 مشروع سد واد  إ ن حماد -15
 23333 الكيفة الكيية
 دهراً  04 مد  التنفين

 433 2334مخالالحت  حم 
 922.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334إلنفح  من المخالص نسبة ا
 :2339نس ة االنجاز لعام 

20.9% 
3% 

المدةةرو  زةة  مرييةةة الدراسةةحت وت ةةداد التالةةحميم وقةةد تةةم ةةةرح  سير العمل ز  المدرو 
 ةةحت الدراسةحت  يةةم احةتال  دةركحت سةةنوك  وبرنةحرد بمدةةحركة 

 تتيحد المستدحرين
 - األوامر الت ييرية

 % )دراسحت(3 نسبة ا نجح،التراكمية:
من المتوقع  ن يتم البدت ز  التنفين بعد تنتهةحت الدراسةحت والتالةحميم  تقييم المدرو 

 مع العيم  ن  نحك بةت ز  الدراسحت وت داد التالحميم

 2303سيتم ةرح العةحت ز   حم  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األلؾ دينار

 ادار  الموارد الةبيعية لميحزظت  الكرك والةفيية   -04



 /ميحزظحت24433 ييةالكيفة الك

 مستمر مد  التنفين

 0022.3 2334مخالالحت  حم 

 440.9 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

33.2% 

93% 

 المدرو  يسير يسك المخةة سير العمل ز  المدرو 

 - األوامر الت ييرية

 %93 نسبة ا نجح،التراكمية:

المدةةرو  يهةةد  الةةم تقةةديم الةةد م ليمةة،ار ين مةةن خةةالل بنةةحت  تقييم المدرو 

 السالسل وتدييك الم،ار  ويفر ا بحر

 يهد  المدرو  الم تنمية المنةقة اقتالحديح مالحظات 4

  األلؾ دينار

 انشاء لسم الطب الشرعي لمحافظات الجنوب -14

 2233 الكيفة الكيية

 يوم 393 مد  التنفين

 233 2334 حم  مخالالحت

 3 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص
 :2339نس ة االنجاز لعام 

3% 

3% 

يةةرم مستدةةفم الكةةرك  زةة سةةيقحم المخةةةةحت والتالةةحميم جةةح ،   سير العمل ز  المدرو 

   دركة در  القحسماليكوم  وتنفن

 - األوامر الت ييرية

 %3 نسبة ا نجح،التراكمية:

 المدرو  يسير دون المستوى المخةة له تقييم المدرو 

  مالحظات 4

  األلؾ دينار

 ي،مة مدحريع و،ار  الالية -02

 942.3 الكيفة الكيية

 سنة مد  التنفين

 932.4 2334مخالالحت  حم 

 044 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص
 :2339نس ة االنجاز لعام 

92.2% 

33% 

 المدحريع تسير يسك مح  و مخةة سير العمل ز  المدرو 

 - األوامر الت ييرية

 %33 نسبة ا نجح،التراكمية:



 المخةة لهيسير يسك البرنحمج  تقييم المدرو 

وتتضمن انشاء مركزصحية اولية وصبيانة وتحبديث االجهبزة  مالحظات 4

 والمعدات وتحديث م ني لمستشفيات

  األلؾ دينار

 ي،مة مدحريع و،ار  التربية والتعييم-04
 0222 الكيفة الكيية
 سنة مد  التنفين

 0222 2334مخالالحت  حم 
 022.0 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

23% 
93-33% 

 تتضمن مدحريع و،ار التربية محيي  سير العمل ز  المدرو 

 مختيفة واضحزحت ؤر  الفية اندحتات

 تإثيث وتجهي، ا بنية لمدرسية
 اليحنة واالاليحت المبحن 

 اضحزحت ؤر  الفية لريحو ا ةفحل
 - األوامر الت ييرية

 %33-93 نسبة ا نجح،التراكمية:
 تم اضحزحت يحسوبية ز  لوات القالبة - تقييم المدرو 

 اليحنة مدار  تربية لوات القالر -

 الوسيةاليحنة مدار  الروضة و -

 اندحت ويد  اليية لمدرسة النرا  -

 اندحت اضحزحت يحسوبيةرامر  والرزح وديتور وال، رات -

 اليحنة الحلة الكرك الريحضية -

 اليحنة دحمية لمدار  جيرا والعرا  ومي  -

  مالحظات

 
  أللؾ دينار

 مدرو  ،يحد  دخل ا سر الفقير /ا من ال ناح -23

 029.3 الكيفة الكيية

 مرمست مد  التنفين

 029.3 2334مخالالحت  حم 

 49.4 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

30.0% 

32% 

المدرو   بحر   ن تقديم البيوت البالسةتيكية ود ةم ا سةر  سير العمل ز  المدرو 

( دجحجةةة 33مةةن خةةالل تقةةديم ثالثةةة ر و  مةةن المةةح ، و)

 ادهر. 4و ي  لمد  



  األوامر الت ييرية

 %32 نسبة ا نجح،التراكمية:

 تقييم اليمدرو 
 

 لهالمدرو  يسير يسك المخةة 

 يهد  معحلجة جيوك الفقر والتنمية المييية مالحظات 4

 

  األلؾ دينار

 د م ،را ة الميحاليل اليقيية   -20

 033 الكلفة الكلية

 سنة مدة التنفيذ

 033 2339مخصصات عام 

 3 33/6/2339اإلنفاق الفعلي حتى 

 2339نس ة اإلنفاق من المخصص 

 :2339نس ة االنجاز لعام 

3% 

3% 

( دنةحنير 3يتم د م المة،ار ين مةن خةالل  ةنا المدةرو  بمقةدار ) سير العمل في المشروع 4

 حاليل اليقييةيحلمم،رو  بنم ولكل د

 - األوامر التؽييرية 4

 %3 نس ة االنجاز التراكمية:

 المدرو  يسير يسك مح  و مخةة له تمييم المشروع 4

 - مالحظات 4

  األلؾ دينار

 الر  الي  الم،ار م تة العدنحنية تنمويةمدرو  -22

 00233 الكيفة الكيية

  مد  التنفين

 0333 2334مخالالحت  حم 

 22.9 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339ام نس ة االنجاز لع

0% 

0% 

 تم تمسيم العطاءالى ثالثة مراحل وهي: سير العمل ز  المدرو 

صرؾ صحي المزارليد الطرا/صرؾ صحي مؤتبة ليبد االحالة/صبرؾ صبحي 

ومن المتوقع ان يتم التنفين ز  النال  الثحن    يحلةاالعدنانية ليبد 

 من العحم اليحل 
  األوامر الت ييرية

 %0 نسبة ا نجح،التراكمية:

 يسير دون المستوى المستهد  تقييم اليمدرو 

  مالحظات 4



  األلؾ دينار

 مدرو  تع،ي، ا نتحجية -20

 22333 الكيفة الكيية

 سنوص مد  التنفين

 0432 2334مخالالحت  حم 

 404 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

04.2% 

% 

يهببدؾ المشببروع الببى تحسببين الظببروؾ المعيشببية للمببواطنين مببن خببالل  نبباء  العمل ز  المدرو  سير

 .المدرات والدورات التدري ية وتمديم دراسات الجدوى للمشاريع الصؽيرة

 - األوامر الت ييرية

 % نسبة ا نجح،التراكمية:

 تقييم اليمدرو 
 

 المدرو  يسير يسك المخةة

  مالحظات 4

 نار األلؾ دي

 

 مدرو  تةوير السيحية الثحلث -29

 /ميحزظحت33333 الكيفة الكيية

 سنوص مد  التنفين

 0923 2334مخالالحت  حم 

 292.2 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

04.4% 

% 

 .له المدرو  يسير يسك المخةة سير العمل ز  المدرو 
 - وامر الت ييريةاأل

 % نسبة ا نجح،التراكمية:

 تقييم اليمدرو 
 

 .له المدرو  يسير يسك المخةة

  مالحظات 4

  األلؾ دينار

 

 مدرو  تةوير التعييم نيو ا قتالحد المعرز -23

 223333 الكيفة الكيية

 مستمر مد  التنفين



 422 2334مخالالحت  حم 

 322 03/4/2334اإلنفح  الفعي  يتم 

 2334نسبة اإلنفح  من المخالص 
 :2339نس ة االنجاز لعام 

40.2% 

% 

يهبببدؾ المشبببروع البببى تطبببوير اسبببتراتيجية التعلبببيم والسياسبببات التر ويبببة  سير العمل ز  المدرو 

والتعليمية وتطوير المناه  وتدريب المعلمين وتعليم الطفولة الم كبرة واال نيبة 

 .المدرسية
 - األوامر الت ييرية

 % نجح،التراكمية:نسبة ا 

 تقييم اليمدرو 
 

 له المدرو  يسير يسك المخةة

  مالحظات 4

 

 

 الكرن محافظة في التنموية اإلنجازات حول سريعة نظرة

 -: اإللتصادية للمطاعات وفما   الكرن محافظة في اإلنجازات أل رز موجز تحليل يلي فيما نورد

 

 :ساسيةاأل الحكومية والخدمات التحتية ال نية: أوال

 :األشؽال العامة واإلسكان( 1
 

 ميحزظةة حت بةةحق  مةةع تربةهةةح المعبةةد  الرحيسةةية الةةةر  مةةن بدةةبكة الكةةرك ميحزظةةة تةةرتبة
ً   نالةةراً  الةةةر   ةةن  وتعتبةةر كةةم0239  ةوالهةةح تبيةة  المميكةة ة  األزةة راد يركةة ة زةة  مهمةةح
 :يي   كمح مو، ة و   ا تجح حت كل ز  والمنتجحت والخدمحت والبضححع

 

 (1-1) رلم دولالج

 وأطوالها الطرق الداخلية أنواع

 طول الطريك ) كم ( نوع الطريك
 030 ر يسية

 022 ثانوية

 220 لروية

 0333 زراعية

 1454 المجموع
 .2332مديرية األد حل العحمةر  -المالدر :



 

 والسدود: والر المياه ( 2
 

 المواالةفحت ضمن ميح  بدبكة ةمخدوم لهح التحبعة التجمعحت جميع بحن الكرك ميحزظة تتمي،
 المتدنيةة النسةك مةن ةالميحزظة زة  الفحقةد نسةبة بةحن تتمي، كمح   الممتح،  المخبرية والمعحلجة

 سةةةةكحن تجمةةةةحل  مةةةةن%( 44) تلةةةةم بحلميةةةةح  المخةةةةدومين نسةةةةبة وتالةةةةل  المميكةةةةةر زةةةة 
 .2332لعحم  0(مييون م00.2وبي ت كمية الت،ويد المحح  لميحزظة الكرك ).الميحزظة

ً  مالدراً ( 02) خالل من ليميحزظة المحح  الت،ويد تموي  الميحزظةةر  لويةة  يم مو، ة متنو ح
 تنقيةة ميةةة:  و مةح العحدمةة الميةح  لتنقيةة الكةرك ميحزظةة زة  رحيسةيتين ميةتةين يوجةد كمح

 .اليجون تنقية وميةة الكرك

 السدود : -

 األؤةةوار ةقةةةمن زةة  ال،را يةةة ليمنةةحةا الةةرص ميةةح  تةةإمين تلةةم يهةةد :  الموجببب سبد -0
 الدةرق  الدةحة ت  يةم اإلستثمحرية والمدحريع السيحيية المنتجعحت وت،ويد الجنوبية
 بكيفةةة الميةح  مةن مكعةك متةةر مييةون( 02) التخ،ينيةة السةد سةةعة وتبية  الميةتر ليبيةر
 تلةم األردن لسةدود ةجمحليةاإل السةعة رزةع زة  ليسةهم دينةحر مييةون( 93) بي ةت تندحت

 . مكعك متر مييون( 202)

ً  والرص الميح  و،ار  وتدر   . يمحد بن وادص وسد الكرك سد تندحت يحليح

 
 :الكهر اء لطاع( 3

 

  رتبحةهةة ح الميحزظةةة زةة  التنميةةة  ييهةةح تقةةوم التةة  الةةد حمحت  يةةد الكهربححيةةة  الةحقةةة تعتبةةر
 جميةةع بةةحن الكةةرك ميحزظةة ة وتتميةة، روا قتالةةحدية ا جتمح يةةة بحلقضةةحيح والمةة ثر المبحدةةر

 مةةن الكهربةةحح  بحلتيةةحر الكةةرك ميحزظةةة ت نيةةة ويةةتم ر الكهربةةحح  بحلتيةةحر مخدومةةة جمعةةحتالت
 تيويةةل وميةةةة ر القةرانةةة تيويةةل وميةةةة ر الثنيةةة تيويةةل مية ةة ة  ةة  مالةةحدر ثةةالث

 الكهربةحت بدةبكة متاليي ة ن الميحزظةة سةكحن مةن% 44 مةن  كثةر ان القول ويمكن البوت  ح 
 .العحمة

 
 :واالتصاالت ال ريد( 4
 

 مقحسةم ثةالث خةالل مةن ونلةك الميحزظةة زة  السكحنية التجمعحت جميع الهحتفية الخدمة ت ة 
 03 خةالل مةن ونلةك الميحزظةة منحةا معظم البريدية الخدمحت وت ةم تحبع 29و تلكترونية

ً بريد مكتك  .بريد الندو  394 بهح يوجد يح

 
 :العامة المواصالتو النمل( 5
 



 والخحرجيةة الداخيية الخةوة  يم تعمل وخحالة  حمة نقل وسححة الكرك ميحزظة ز  تتوزر
( 4233) الميحزظةةة زةة  والخحالةةة العحمةةة المركبةةحت  ةةدد ويبيةة  الميحزظةةةر سةةكحن لخدمةةة
 .تقريبح مركبة

 
 
 

 



 :البشرية والموارد االجتماعية التنمية: ثانيا
 

 :لطاع الصحة( 1
 

 ً دةرات  ر ادى الةم تيسةين المدهد القةح  الالي  خالل السنوات المحضةية تةةوراً ميموسةح
 الالةةيية الر حيةةة خةةدمحت ةكحزةة بتقةةديم الالةةية و،ار  تقةةوم ييةةثالالةةيية زةة  الميحزظةةةر 

 خةالل مةن وؤير ةح المدرسةية الالةية وخدمحت والتةعيم الةبية الر حي ة تدمل الت  األولية
 ثالثةةة الميحزظةةة زةة  يوجةةد كمةةح ر الميحزظةةة  رجةةحت جميةةع زةة  المنتدةةر  الالةةيية مراك، ةةح
 اإلجمةحل  األسرَّ   دد ويبي  الخحص ليقةح  تتبع مستدفيحت وثالثة العحمر ليقةح  مستدفيحت
والكةوادر  يبةين  ةدد المرازةا الالةيية التةحل   والجدول سريرار( 932) يوال  ليمستدفيحت

 .الةبية
 

 (1-2الجدول رلم )

 ال يانات االحصا ية لمطاع الصحة في محافظة الكرن حسب اللواء

 حتقطاع الص
 المجموع

 ػلي مستوى المحافظت

 6 ػذد المستشفياث

 254 ػذد األسرة

 ػذد المراكز الصحيت

 7 شامل

 66 أولي

 64 فرػي

 75 المجموع

 24 طفولتالمومت واالػذد مراكز 

 ػذد المختبراث
 41 مختبر

 6 اشؼت

 42 ػياداث االسنان

 ػذد الصيذلياث

 26 خاصت

 76 حكومي

 442 المجموع

 25 طبيب ػام

 24 طبيب اختصاص

 67 طبيب اسنان

 41 صيذلي

 664 ممرض / ممرضت

 42 فني مختبر / اشؼت

 .م2332مديرية الاليةر  -:المالدر 

 



 

 

 

 :التعليم( لطاع 2
 

 التعليم األساسي والثانو  والمهني: (أ
 

 (030)  يةةم مةةو، ين وةحلبةةة ةحلبةح (40422) الكةةرك ميحزظةةة زة  الةةةالك  ةةدد يبية 
 تن العحميةة القوى مجمو  من% 29 الكرك ميحزظة ز  التعييم قةح  ويستو ك رمدرسة
ً ( 9290) الكرك ميحزظة مدار  ز  المعيمين  دد يبي   النكور نسبة تبي  رومعيمة معيمح
 % .43.2 اإلنحث ونسبة% 09.2 منهم

 .والتعييم ليتربية مديريحت( 9)  يم األ داد  ن  وتتو، 
 
 (2-2) رلم الجدول

 والجنس حسب المحافظة في الصفية والشعب لمدارسا عدد

 عدد الشعب عدد المدارس المحافظة والمديرية

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 042 020 099 23 09 00 لص ة الكرن

 094 249 200 33 2 20 المزار الجنو ي

 230 043 030 02 4 04 المصر

 42 033 022 02 2 03 االؼوار الجنو ية

 1315 945 916 163 35 66 جموعالم
 .2332التقرير السنوص ر و،ار  التربية والتعييم -داحر  ا يالحتات العحمة المالدر :

 
 (3-2الجدول رلم )

 والجنس والمديرية المحافظة حسبتوزيع الطل ة و المعلمين 

 عدد الطل ة عدد المعلمين اللواء
 معلم لكل طالب

 إناث ذكور إناث ذكور

 00 00440 02202 0234 423 ركقالبة الك

 02.2 4302 4230 422 992 الم،ار الجنوب 

 00.0 9429 3324 349 242 القالر

 04.2 3922 3420 000 233 ا ؤوار الجنوبية

 1344 63662 4441 المجموع الكلي



 .2332التقرير السنوص ر و،ار  التربية والتعييم -داحر  ا يالحتات العحمة  المالدر :

 
 
 
 
 
 

 تعليم العالي:ال (ب
 الجامعات الحكومية -1

 الميتيقةين الةيبةة  ةدد بية و رم تةه جحمعةة  ة  وايةد  يكومية جحمعة الكرك ميحزظة ز  يوجد
 .وةحلبة ةحلبح(  02933) 2332/2332 الجحمع  ليعحم البكحلوريو  لمستوى الجحمعة ز 

 
 المجتمع كليات -2

 الكةةرك كييةةة  ةة  التةبيقيةةة البيقةةحت جحمعةةةل تحبعةة وايةةد  مجتمةةع كييةةة الكةةرك ميحزظةةة زةة  يوجةد
 .المتوسةة الجحمعية

 
 :التنمية االجتماعية

 التنميةةة ميةةور بح تبةة حر  قدراتةةه وتفعيةةل وتإ ييةةه اإلنسةةحن تنميةةة الةةم ا جتمح يةةة التنميةةة تهةةد 
ً  دوراً  القةح  بهنا وينحة رو دزهح وميركهح  يتفةر  ا جتمح ية ليتنمية حتمديري (9) لوجود مهمح

 مةةن العديةةد ميدبتقةة ومتقةة ييةةث رالميحزظةةة  رجةةحت جميةةع زةة  منتدةةر  ومراكةة، مكحتةةك  ةةد  هةةحمن
  يةةم والعمةل وا جتمةح   ا قتالةحدص المسةةتوى تيسةين الةم خاللهةح مةةن تهةد  التة  الخةدمحت

 .  حم بدكل المجتمع وتمحسك ويد 

 

 المؤسسات التا عة لمديرية التنمية االجتماعية:
 األزةةراد ور حيةةة يمحيةةة تيقيةةا  يةةم الالةةندو  يعمةةل  -: الوطنيبب ة المعونبب ة صببندوق 

 زةرص تةوزير  يةم والعمةل المتكةرر  المحليةة المعونةة تقةديم خةالل مةن الميتحجة واألسر
 الالندو  وقدم.وؤير ح والجسمحن  المهن  التإ يل خالل من ونلك ليفرد واإلنتحج العمل

 النقديةةة المععونةةة تقةةديموتم يحلةةة( 022) ا  حقةةحت  ةةدد وبيةة  اسةةر ( 9043)ل المعونةةة
 .الميحزظة ز  يحلة( 032) الم الةحرحة

 التثقية  تدةمل الندةحةحت مةن بمجمو ةة الالةندو  يقةوم  -:الهاشمي األردني الصندوق 
 مةةع زح يةةة ومدةةحركة وةفولةةة  مومةةة خةةدمحت وتقةةديمر تدريبيةةةال والةةدوراتر األسةةرى
 الميي . المجتمع

 ثالثةةة زةة  ممثيةةون لهةةح ولكةةن تمثيهةةح اريةةةتد ويةةد  لهةةح  يوجةةد:  الحسببين نببور مؤسسببة 
 الميحزظة. ز  منحةا

 4إتحاد الجمعيات الخيرية 



 

 :التدريب المهني(  لطاع العمل و4
 لةنوص مهن  تدريك لمرك، بحإلضحزةر  المهن  ليتدريك مراك،( 9) الكرك ميحزظة ز  يوجد

 : التحل  النيو  يم و   الخحالة ا يتيحجحت

 . لإلنحث – الكرك المهن  التدريك مرك، -0
 . الالحز  ؤور مهن  تدريك مرك، -2
 .م اك  مهن  تدريك مرك، -0

 . الالنح ية الثحن   بدهللا بن اليسين مدينة مهن  تدريك مرك، -9
 .الربة/الفتيحت وتإ يل لتدريك ت ريد ا مير  مرك، -3
 
 : العم  ل( أ

ً  والنحدةين المدت يين نسبة بي ت  سةكحن تجمةحل  مةن%( 90.4) الميحزظةة زة  تقتالحديح
ً  النحدةةةين نسةةبة بي ةةت ييةةث ر الميحزظةةة  اإلنةةحث ومةةن%( 40.3) الةةنكور مةةن تقتالةةحديح

 ليميحزظةةةة البةحلةةةة معةةةدل بيةةة  يةةةين زةةة  الميحزظةةةةر سةةةكحن تجمةةةحل  مةةةن%( 20.0)
 لعةحم الميحزظة سكحن تجمحل  من تنحث%( 23.2) و نكور%( 02.0) منهم%( 03.2)

 .2332 السنوص التقرير ر العحمة يالحتاتاإل داحر  تيالححيحت يسك 2332
 
 :المهني التدريب( ب

 الةةوةن  التةةدريك مدةةرو  تنفيةةن 2332  ةةحم مةيةةع زةة  المهنةة  التةةدريك م سسةةة بةةد ت
 المهنةة  التةةدريك م سسةةة بةةين مةةح بحلتعةةحون ونلةةك ا قتالةةحدص التيةةول برنةةحمج ضةةمن
 .المسيية والقوات
 زةة  مهنةة  تةةدريك مركةة، بينهةةح مةةن المهنةة  ليتةةدريك مراكةة، (3) الميحزظةةة زةة  ويوجةةد
 .الالنح ية المدينة

 

 :والش اب الرياضةو الثمافة لطاع( 5
ُمنةةن يةةوال  خمسةةة و دةةرون  حمةةح ً تةةم تإسةةي   ول  يحةةة ثقحزيةةة زةة  ميحزظةةة الكةةرك ر ييةةث 

وكةةحن ليهيحةةحت الثقحزيةةة دورا ً مميةة،ا ً مةةن  ربةةحلت،امن مةةع بدايةةة  مةةل و،ار  الثقحزةةة ارتةةبة نلةةك
لو   الثقةحز  بةين دةراح  الل مع المجتمع وتبن  الموا ك الجديد  والقيهح وندر اخالل التوا
ج رازيحً  كحزة  نيةحت يوجد ز  ميحزظة الكرك تثنح  در  يحة ثقحزية متنو ة وتدمل المجتمعر و

 الميحزظةر كمح يوجد ز  الميحزظة العديد من النوادص الريحضية والثقحزية ومراك، الدبحك.
 

 شؤون والممدسات اإلسالمية:وال األولاؾ( 6

ت ة  جميع األلوية والتجمعحت السكحنية ويبي   مسجدا (024يبي   دد المسحجد ز  الميحزظة )
ين  يةةم وا ظةةة مةةو،  (22)و ةةدد الوا ظةةحت زةة  الميحزظةةة  (024والو ةةحظ )حمةةه األ  ةةدد



لكةرك المسحجد ز  األلوية ضمن برنحمج و ظ وتردحد وتدر   ييه مديرية اوقةح  ميحزظةة ا
 من خالل المراك، النسححية ز  المديرية .

 
 
 
 
 

 (4-2الجدول رلم )

 في المحافظةعدد المساجد والوعاظ 

 على مستوى المحافظة العدد

 024 المساجد

 22 الواعظات والمرشدات

 024 الوعاظ واأل مة

 042 مؤذن وخادم
 .2332 / العحالمةرمديرية األوقح   -المالدر :

 لتصادية:التنمية االثالثا: 

 :الزراعة( 1
يعتبر قةح  ال،را ة من   م الروازةد ا قتالةحدية ألبنةحت الميحزظةة ومةن القةح ةحت الدا مةة 
لالسةةتثمحر زيهةةح ييةةث تتميةة، الميحزظةةة بةةحلتنو  المنةةحخ  و ةةنا يةة دص تلةةم تعةةدد األنمةةحة 

 ال،را ية .
 

 (أ-1-3) رلم الجدول
 المحاصيل نوع حسب المساحات

 ت )دونم (المساحا نوع المحصول

 253666 محاصيل حملية

 34364 أشجار مثمرة

 59334 الخضروات

 346993 المجموع
 .2332ر اإليالحتات العحمة -المالدر :

 
 منةةحةا جميةةع زةة  2334 لعةةحم ليموادةة   ةةحم تعةةداد تجةةرات تةةم زقةةد الييوانيةةة ليثةةرو  وبحلنسةةبة
 .التعداد يسك حالييوانية و دد  الثرو   نوا  التحل  الجدول ويبين الميحزظة

 



 (2-3الجدول رلم  )

 الثروة الحيوانية

 خاليا النحل مزرعة/دجاج أ مار ا ل ماعز ضان النوع

 غ4م غ4م 113 غ4م 43463 133623 العدد

 .2332مديرية ال،را ة ميحزظ الكركر  -المالدر :

 

 :واآلثار السياحة( 2

   والةة نص الميحزظةةة زةة  المهمةةة اإلنتحجيةةة القةح ةةحت مةةن واآلثةةحر السةةيحية قةةةح  يعتبةةر
 ا جتمةةح   الجحنةة ك ليدةة مل يتعةةدا  بةةل زيسةةك ا قتالةة حدص الجحنةةك  يةةم تةةإثير  يقتالةةر
 :ومنهح وا ثرية السيحيية بحلمواقع ال نية المنحةا من الكرك ميحزظة تعد ييث والثقحز 

 

 نالكر للعة -
 الريحلةة مةن دد ة يسةك الةوةن  المسةتوى  يةم األثريةة المواقةع ا ةم مةن الكرك قيعة تعد

 ليسةواح مهمةة قبيةة منهةح جعيةت العحلميةة دةهرتهح وان ،ارو ح النين القدامم والمستدرقين
ً  األثرية المواقع ومن المعمور   ركحن مختي  من لألردن القحدمين  .وم تة القالرر  يضح

 

 :الصناعة والتعدينلطاع  (2
 دةهر نهحيةة يتةم لالةنح يةا الثةحن  هللا  بةد بةن اليسةين مدينةة ضمن الكي  الدركحت  د بي 
( 02.043) بيةة  كيةة  اسةةتثمحر بيجةةم  حميةةة( 4) منهةةح دةةركحت( 03) 2332  ةةحم مةةن ايةةحر
 بي ةت زقةد  2332  ةحم مةن يةحرآ دهر خالل بحلالحدرات يتعيا زيمح مح   ردن ر دينحر مييون

( 0) الم  يةة الدركحت  دد بي  وقد  نا واأللبسةر الييحكة قةح  ز   ردن  دينحر مييون( 9)
 يتةم  مةل زرالةة( 0340) ووزةرت  ردن  دينحر مييون( 02) استثمحر ح يجم بي  دركحت
 .  2332  حم من ايحر دهر نهحية
 
 الط يعية: المصادر لطاع( 4

 تيتةوى ييةث المتمية،  الةبيعيةة المةوارد نات المميكةة ميحزظةحت مةن الكةرك ميحزظةة تعتبر
 ومةن الميحزظةة داخل الموجود  الدركحت من العديد زهنحلك المختيفة المعحدن من الكثير  يم
 م نيسةةيح ودةةركة الةبيةةة المعدنيةةة لألمةةالح النميةةر  ودةةركة العربيةةة البوتةةح  دركةة ة   مهةةح
 دةةركة الةةم بحإلضةةحزة الفالتةةر لالةةنح ة الجنةةوك ودةةركة األردن بةةرومين ودةةركة األردن

 ا قتالةحدص ورالتةة  ييهةح يرتكة، الدةركحت  ةن  جميةع األبيو الوادص منةقة ز  الفوسفحت
 الجيةرص اليجةر بمةحد  ؤنيةة الميحزظةة ان الةم بحإلضحزة الميحزظة ز  الدخل مالحدر وتنويع
 .والرخحم النق 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالب واحتياجات محافظة الكرن

 

 ،يةةومر ر الثنيةةة ر المةةرج:  مةةن كةةل زةة  الةةيية مراكةة، لبنةةحت  راضةة  قةةةع اسةةتمالك -0
المراكةة، الالةةيية بدةةكل مسةةتمر ولجميةةع مةةدين.)يتم رالدالمخالالةةحت الال،مةةة لبنةةحت 

 الميحزظحت(

 .الال،مة الةبية بحلكوادر وت،ويد  دحمل مرك، تلم م اك الي  مرك، ترزيع -2

 .الموجك قضحت ز  دحمل الي  مرك، تندحت -0

 ادةعة وزنة  ةبيةة واجهة،  مختالةين واةبةحت كحمةل بدوام الدحمل    الي  مرك، رزد -9
 .كيم ؤسيل وويد  مختبر وزن 

 )قيد التنفين(.متكحمية ريحضية مدينة ليالب  الريحض  زيالل األمير مجمع مندآت تكمية -3

 .الكرك لميحزظة يرزية مدينة اندحت -4
 .والضوت الالوت ببرنحمج يتعيا زيمح وخحالة البحنورامح مدرو  استكمحل -2
 واسةتبدال الدةهحبية الالةبييحتر الثنيةةر يمةورر ابةو لمنةحةا الةي  الةر  دبكة تندحت -2

 )تم رالد مخالالحت لهن  ال حية(..والمهترحة لقديمةا الميح  دبكحت و خةوة
 موا،نةة زة  المخالالةحت رالد تم.)  ميتهح األؤوار/  الرزح  ةريا وتعبيد زت  تكمية -4

 ( اليحل  العحم
 .الجنوبية األؤوار – الةيبة ةريا زت  -03
 (التنفين قيد.)مسحرك بإربعة ليالب  يمور ابو مندية/  الربة الميوك  الةريا توسعة -00



الةة  زةة  موا،نةةة  333)تةةم رالةةد مبيةة  .لخةورتهةةح نظةةراً  البنيةةة/  زقةةو  يةةاةر توسةةيع -02
 (2334و،ار  ا د حل لعحم 

 ،را يةةة منةقةةة زقةةو  لةةوات منةقةةة لكةةون نظةةراً  ال،را يةةة الةةةر  مخالالةةحت ،يةةحد  -00
 (لتنفين قيد.)وو ر 

 اندحت كيية زندقية لتكون مرك، تعييم  ليجنوك بإكميه -09

 من ا محكن المدهور  بحلسيحية الدينيةاندحت ن، ت سيحيية كون المنةقة  -03

 تةوير قيعة القةرانة واليحنة وتةوير بركة الميح  المجحور  لهح -04

 تيويل مدرسة خحلد بن الوليد الثحنوية ليبنين الم مدرسة  سكرية او مهنية -02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


