
 

 

 

 محافظت مؼان

 

 

 

 

 



 محافظت مؼان

 :لمحة عامة

 حيث من المملكة في المحافظات أكبر هي معان محافظة
 الخصااا   ماان بمجموعااة المحافظااة وتمتااا  المساااحة
 والثاروات الماوار  فاي اإلساتراتيجية والمي ات الحيوية

 الطبيعيااة للمااوار  مسااتو عا   المحافظااة وتعاا  الطبيعيااة 
 الجيااار  والحجااار والنحاااا  الفوسااافات مثااا  الوطنياااة
 األثرياة الثاروات إلا  باإلضاافة هذا ال جاجي  والرم 

 طبيعااااي بمتحاااا  تكااااون مااااا أشااااب  والتااااي والسااااياحية
 األنبااط بنا  ارضااا فعل  والسياحة  والثقافة للحضارة
 .األر ن في السياحي الجذب مناطق أهم تعتبر التي الور ية البتراء م ينة

 

 :التضاريس والمناخ

 -محافظة معان بتنوع التضاري  وينقسم السطح الطبيعي إل  وح تين طبيعيتين هما:تتمي  
 %( من مجموع مساحة المحافظة .55: وتشك  ما يقارب ) الصحراء -1
: )وهاي تعار  بسلسالة جباا  الشاراش( وتشام  هاذش المنطقاة القسام ال رباي مان  الجبـال -2

(م عان 1011ويص  إرتفااع بعضااا ) المحافظة وتشك  جبا  الشوبك والبتراء مرك ها الر يسي 
 سطح البحر .

 
يسو  المناخ الصحراو  في المناطق الشاريية بينماا يساو  منااخ إيلايم البحار األبايس المتوساط فاي 

(  رجااة م ويااة فااي 36المرتفعااات ال ربيااة  ويبلاا  معاا    رجااات الحاارارة فااي الصااي  حااوالي )
جبليااة فااي حااين يكااون معاا    رجااات (  رجااة م ويااة فااي المناااطق ال25المناااطق الصااحراوية  و)

(  رجااة م ويااة فااي 4(  رجااة م ويااة فااي المناااطق الصااحراوية و )2الحاارارة فااي أشااار الشااتاء )
( ملام فاي المنااطق الصاحراوية وماا باين 51المرتفعات الجبلياة ويتاراوم معا   هطاو  األمطاار )

 (ملم في مناطق جبا  الشراش ال ربية .051 – 511)
 

 :والمساحت الموقغ

 الحاا و  وحتاا  شااماال   العاصاامة محافظااة حاا و  ماان وتمتاا  المملكااة  جنااوب معااان محافظااة عتقاا
-الساعو ية الحا و  إلا  غرباا  ( العقباة محافظاة) عرباة وا   ح و  ومن جنوبا   األر نية-السعو ية
 .شريا   األر نية

  يعاا  ماا أ  2كام(32832) المحافظاة مسااحة وتبلا  كام(211) حاوالي عماان العاصامة عان تبع 
 . للمملكة اإلجمالية المساحة من%( 36.58)



 :الواقغ السكاني والكثافت السكانيت

 تقا يرات حساب( 111211) بوايع المملكة سكان من%( 1.5) نسبت  ما معان محافظة سكان يمث 
 مقارناة ساكانا   واألي  مساحة األوسع المحافظة بذلك وهي م 2118 عام العامة اإلحصاءات  ا رة

 2118 عاام للساكان العاام التقا ير حساب معاان محافظاة فاي السكانية الكثافة بل ت حيث بمساحتاا
كاام/شااخ ( 3.4)

2
 الجنااوب إيلاايم سااكان ماان%( 21.3) حااوالي معااان محافظااة سااكان ويشااك  

 (.والعقبة ومعان والطفيلة الكرك) األربعة بمحافظات 
 فااي األساارة حجاام توسااطم أن علاا  2118 لعااام والمساااكن للسااكان العااام التعاا ا  نتااا    لاات وياا 

 الاذكور لا  %( 15.6) إل  مو عة( 28.1) األمية مع الت وسجلت فر ا  ( 6.6) معان محافظة
 .اإلناث ل  %( 35.1)

 -: هي المحافظة في السكاني الوضع ومح  ات خصا   أهم أن السابقة المعطيات من ويبلحظ
 . المملكة مستو  عل  األي  النسبة تشك  إذ معان محافظة في السكانية الكثافة انخفاس  -
 .يليلة مناطق في مح و  المحافظة  اخ  السكان تو يع  -
 .الموار  وتو يع السكان تو يع بين ال يم رافي الخل   -
 

 (1) رلم الجدول

 معان محافظة في السكانية والكثافة واللواء الجنس حسب السكاني التوزيع

 الكثافة معدل

 السكانية

 2كم/فرد

 النسبة

% 

 مساحةال

 2كم

النسبة من 

 المحافظة %

 اللواء عدد السكان )نسمة(

 ذكور اناث

 يصبة معان 31912 29392 54.2 31792 16.9 1.1

 البتراء 14472 13662 25.2 131 2.4 222
 الشوبك 6962 6222 11.9 394 1.2 34
 الحسينية 5162 4642 9.9 527 1.6 19.6

 المجموع 111222 122 32932 122 3.4

 .2110 ا رة اإلحصاءات العامة   -المص ر :

 

 التمسيمات اإلدارية:

 ترفيعا  وتام معاان محافظاة عان لا  التابعاة اإل ارياة والمراك  العقبة لواء فص  تم م1554 سنة في
 -: التالية األلوية من تتؤل  معان وأصبحت محافظة إل 

 

 . نيصبة معا لواء: أوال  



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



 (1)رلم الخارطة

 والمرى األلوية حسب معان محافظة خارطة



 لمحافظة معانأبرز المشاريع الرأسمالية 
 

 باألل   ينار()

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصةةةةةةةةةةات 
2221 

نسةةةةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنفاق%

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنجاز%

 مالحظاتال

مجمةةوع المشةةاريع  
الرأسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمالية 
للمحافظةةةةةةة منهةةةةةةا 

 المشاريع التالية

 36252.2 31.2   

إنشاااااااااااء مبناااااااااا   1
متصاااااارفية لاااااااواء 

 الشوبك.

و ارة 
 ال اخلية

ماااان المتويااااع أن ينتاااااي  61 31.1 351
المشااااااروع فااااااي شااااااار 

 .2115آب/

إنشاااااااااااء مبناااااااااا   2
متصاااااارفية لاااااااواء 
الحساااااينية وساااااكن 

 المتصر .

و ارة 
 ال اخلية

تاام اختيااار يطعااة االرس  1 1 211
اليامة المبنا  والمشاروع 
 في مرحلة طرم العطاء

نشاء طابق اضافي ا 3
 لمحكمة ب اية معان

الغااراس توسااعة المبناا   51 35.5 311 و ارة الع  
 القا م

 عااااااااام مشااااااااااريع  4
المجلااااا  االعلااااا  

 للشباب

و ارة 
 المالية

 عااام المخيماااات الكشااافية  01 51 811
وبنااااء والبياااوت الشااابابية 

مركااااااااااااااا  شاااااااااااااااابات 
الجفروصالة رياضية فاي 

 ايليم البتراء

البنياااااااااة التحتياااااااااة  5
لمنطقااااااااة معااااااااان 
االيتصاااااااااااااااااااااا ية 

 التنموية.

و ارة 
 المالية

ت يياااار مويااااع م ينااااة تاااام  15 1 0111
الحجااااااار ماااااان طريااااااق 
 الم ورة ال  طريق الجفر

انشاااااااااء الم ينااااااااة  6
 السكنية في معان

و ارة 
 المالية

ولاااا  تشاااام  المرحلااااة اال 15 16.6 5111
 بناء سكن لطلبة الجامعة

ح مااااااة مشاااااااريع  0
 و ارة السياحة

و ارة 
 السياحة

انشااااااااااء مركااااااااا   وار  11 24.3 411
 البتراء وهو يي  االحالة

ح مااااااة مشاااااااريع  .8
و ارة 

/االثار الساااااااااااااياحة
 العامة

يتمث  باعما  ا الة الطمم  61 65.6 285  ا رة اآلثار
 والحفر

مشااااااروع صاااااايانة  5
ة الطااااارئ الر يساااااي

والنافاااذة والجساااور 
 في ايليم الجنوب

و ارة 
االش ا  
 العامة

اعااا ة تؤهياا  اجاا اء ماان  35 83.3 1111
طرياااااق عماااااان /العقباااااة 
الصااااااااااااااحراو )الر مة 

 االول  والثانية(



تنميااة ايلاايم الشااراش  11
 ال راعي

و ارة 
 ال راعة

يااا   الاا  تنميااة االيلاايم  31 26.1 811
  راعيا

 يااا ة  خاا  االساار  12
االمن الفقياااااااااااااااارة/

 ال ذا ي

و ارة 
 ال راعة

المشاااااروع عباااااارة عااااان  35 24.4 253.5
تقاا يم البيااوت الببلسااتيكية 
و عاام االساار ماان خاابل  
تقااا يم ثبلثاااة رإو  مااان 

(  جاجااااة 51الماااااع  و)
 اشار. 6 وعل  لم ة

تؤهيااااااا  مشاااااااروع  13
 الجفر ال راعي.

و ارة 
 ال راعة

استصابلم اباار ارتوا ياة  05 1 854
 لخ مة المنطقة

م  راعااااااااااة  عاااااااااا 14
 المحاصي  الحقلية

و ارة 
 ال راعة

يااتم  عاام الماا ارعين ماان  5 1 151
خااااابل  هاااااذا المشاااااروع 

(  ناااانير لكااا  5بمقااا ار )
 ونم م روع بالمحاصي  

 الحقلية

ا ارة الماااااااااااااااوار   15
 الطبيعية

و ارة 
 ال راعة

يقع هاذا المشاروع ضامن  21 2.3 845.5
م يريااااااة ايلاااااايم الشااااااراش 

 ال راعي.

لطة وا   س س  الوحي  . 16
 األر ن

  راسات 5 4.4 545

ح مااااااة مشاااااااريع  10
 و ارة التربية

و ارة 
 التربية

وتتضاامن هااذش المشاااريع  01 03 058
اضاااااااااااااافات غااااااااااااار  
صفية ونشااااءات مختلفاااة 
واضافات وصااااااااااااااااايانة 

 وصبلم المباني

انشاء مراك صحية  18
 شاملة

و ارة 
 الصحة

نشاء مرك  صاحي معاان  51 65.0 405
 الشام 

ك صحية انشاء مرا 15
 اولية

و ارة 
 الصحة

مركااا  صااااحي الماااا ورة  31-05 05 08.8
االولااااااااااااااااي بنساااااااااااااااابة 

%  ومركاااااا  31انجااااااا 
صااااحي بساااااطة االولاااااي 

 %05بنسبة انجا  

توساااااعة وتحااااا يث  21
 مستشف  معان.

و ارة 
 الصحة

تاااام طاااارم العطاااااء فااااي  5 46.0 651
 الصح  اليومية

توساااااعة وتحااااا يث  21
يسااااااام الطاااااااوار  
واالساااااااعا  فاااااااي 

 مستشف  معان.

 ارة و
 الصحة

تاااام طاااارم العطاااااء فااااي  5 5.5 511
الصاااااااااااح  المحلياااااااااااة 
وال راسااااات والتصاااااميم 

 جاه ة.

ماان المتويااع االنتااااء ماان  65 38.4 1511و ارة مركاااااااااا  معااااااااااان  22



المشااروع فااي ناايااة عااام  الثفافة الثقافي.
2115. 

 
23 

مشااااااروع تع ياااااا  
 االنتاجية

و ارة 
 التخطيط

ياااااا   المشاااااروع الااااا   31 31 2665
ظااااااااااارو  تحساااااااااااين ال

المعيشااية للمااواطنين ماان 
خاااااابل  بناااااااء القاااااا رات 
والاااااااا ورات الت ريبيااااااااة 
وتقاا يم  راسااات الجاا و  

 للمشاريع الص يرة

مشاااااروع تطاااااوير  24
 السياحة الثالث

و ارة 
 تخطيط

تطااااااوير وسااااااط م ينااااااة  1 1 456
 الكرك

تطوير التعلايم نحاو  25
 االيتصا  المعرفي

و ارة 
 التخطيط

 ياااااا   المشاااااروع الااااا  51 85.6 551
تطوير استراتيجية التعليم 
والسياساااااااات التربوياااااااة 
والتعليمياااااااااة وتطاااااااااوير 
المنااااااااااااه  وتااااااااااا ريب 
المعلمااين وتعلاايم الطفولااة 
المبكاااااااااااارة واالبنيااااااااااااة 

 الم رسية

 

 

 

 معان لمحافظة والرأسمالية التنموية المشاريع ألهم مالتميي خالصة

 2221العامة لعام مخصصات النفمات الرأسمالية للمشاريع التنموية في لانون الموازنة 

( ألا  3615162بمبلا  ) 2115ي رت مخصصاات المشااريع الرأسامالية لمحافظاة معاان لعاام 
( ألا  1124066 ينار مو عة حسب الفصاو  للاو ارات والا وا ر الحكومياة حياث تام إنفاائ )

 . 31/6/2115%( حت  تاريخ 3162 ينار بنسبة  انفائ )
 )باأللف دينار(

 ممدر البيان
2221 

ق حتةةةةةةةةةةةةة  االنفةةةةةةةةةةةةةا
32/6/2221 

نسةةةبة اإلنفةةةاق الفعلةةةي 
% 

 3162 1124066 3615162 المشاريع الرأسمالية
 .2115المص ر:  ا رة الموا نة العامة  

 (1الشكل رلم )



الشكل رقم )1(

مقارنة المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية مع االنفاق الفعلي حسب القطاعات 

لمحافظة معان
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ويشاااير تو ياااع مخصصاااات المحافظاااة حساااب القطاعاااات الوظيفياااة إلااا  أن يطااااع الشاااإون 

ات محافظااة معااان لعااام %( ماان إجمااالي مخصصاا5363اإليتصااا ية إسااتؤثر علاا  مااا نساابت  )
وذلك مان أجا  تنمياة المحافظاة إيتصاا يا  والمسااهمة فاي تخفايس معا الت البطالاة مان  2115

خاابل  خلااق فاار  عماا  ج ياا ة ماان مشاااريع البنيااة التحتيااة ومشاااريع تع ياا  اإلنتاجيااة وتحفياا  
علا  ماا  اإلستثمارات المحلية  وتابلش فاي المرتباة الثانياة يطااع الحماياة الجتماعياة والاذ  حاا 

%( من إجماالي مخصصاات المحافظاة وتابلش يطااع الصاحة كماا هاو واضاح فاي 1365نسبت  )
 (.2الشك  ريم )

 



الشكل رقم )2(

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة مأدبا

حماية البيئة

0.0%

االسكان ومرافق المجتمع

1.1%

الصحة

3.8%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

14.5%

التعليم

13.1%

الحماية االجتماعية

0.3%

الخدمات العمومية العامة

5.4%

الدفاع

0.0%

النظام العام وشؤون السالمة العامة

10.7%

الشؤون االقتصادية

51.2%

 
 
 

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

 
 -: واإلسكان العامة اإلشغال

 المخصصاااات إجمااالي ماان%( 560) نساابت  مااا مشااكلة  ينااار ألاا ( 3511) مبلاا  رصاا  تاام
 ماااان%( 55.1) نساااابت  مااااا أ   ينااااار ألاااا ( 332566) إنفااااائ وتاااام للمحافظااااة المرصااااو ة
  31/6/2115 حتا  المحافظاة فاي واإلساكان العاماة األشا ا  لو ارة المرصو ة المخصصات

 .السنة من الويت هذا مث  في عالية نسبة وهي
 

 -: والتعليم التربية
 المخصصاااات إجماااالي مااان%( 661) سااابت ن ماااا أ   يناااار ألااا ( 215068) مبلااا  رصااا  تااام

 مااا أ   ينااار ألاا ( 115365) 31/6/2115 حتاا  الفعلااي اإلنفااائ وبلاا  للمحافظااة  المرصااو ة
 وتعتبار المحافظاة  فاي والتعلايم التربياة لاو ارة المرصاو ة المخصصات من%( 5265) نسبت 
 .المستا   المستو  ضمن النسبة هذش
 

 -: الصحة
 ماا مشاكلة  يناار ألا ( 310568) المحافظاة في الصحة  ارةلو المرصو ة المخصصات بل ت
 االنفاائ بلا  كماا المحافظاة  فاي الرأسامالية للمشاريع المخصصات إجمالي من%( 865) نسبت 
 مان%( 3563) نسابت  ماا أ   يناار ألا ( 121161) العاام هاذا مان 31/6/2115 ل اية الفعلي

 .المحافظة في الصحة و ارة مخصصات



 
 -: الزراعة

 ماا مشاكلة  يناار ألا ( 3651) المحافظاة فاي ال راعاة لاو ارة المرصاو ة المخصصات  تبل
 تام المحافظاة فاي الرأسامالية للمشااريع المرصاو ة المخصصاات إجماالي من%( 1161) نسبت 
 القطااع لااذا المرصاو ة المخصصاات مان%( 1664) نسابت  ما أ   ينار أل ( 55062) إنفائ
 .المستا   المستو   ون نسبة وهي 31/6/2115 نااية حت 
 

 -: المالية وزارة
 نسااابت  ماااا مشاااكلة  يناااار ألااا ( 13321) المالياااة لاااو ارة المرصاااو ة المخصصاااات بل ااات

 إنفاائ تام المحافظاة فاي الرأسامالية للمشااريع المرصاو ة المخصصاات إجماالي من%( 3665)
 فاي المالية لو ارة المرصو ة المخصصات من%( 1168) نسبت  ما أ   ينار أل ( 150062)

 ومشااريع للشاباب االعلا  المجلا  مشااريع  عام فاي تتمثا  وهي 31/6/2115 حت  المحافظة
 الساكنية الم ينة وانشاء التنموية المناطق هي ة مشاريع و عم التنموية معان لمنطقة التحتية البنية
 معاان منطقاةل التحتياة البنياة مشاريع عل  مبال  ا  انفائ ع م ال  االنفائ نسبة انخفاس ويعو 

 .الويت هذا ل اية التنموية االيتصا ية
 
 



 -وفيما يلي بطاية وص  ألهم المشاريع التي تم تقييماا:
 باأللف دينار

 مشروع انشاء مبن  متصرفية لواء الشوبك -1

  061 الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

نسةةةبة اإلنفةةةاق مةةةن المخصةةة  
2221 

 :2221نسبة االنجاز لعام 

 شارا   12
351 

115.5 
 

31.1% 
 
61% 

 

  

ومن المتويع ان ينتاي العما   م مإل  من طابقين1411تبل  مساحة البناء  سير العمل في المشروع
 2115بالمشروع آب 

 هناك اوامر ت ييرية فيما يتعلق بالج ار االستنا   األوامر التغييرية

 %61 ة:نسبة االنجاز التراكمي

 المخطط ل المشروع يسير حسب البرنام   تمييم المشروع

  مالحظات

 باأللف دينار

 مشروع انشاء مبن  متصرفية لواءالحسينية -2

  يي  الطرم الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

نسةةةبة اإلنفةةةاق مةةةن المخصةةة  
2221 

 :2221نسبة االنجاز لعام 

 شارا   24
211 
1 
 
% 
 
1% 

 

   

  ونم اليامة المبن  وسكن المتصر 13االرس مستملكة وتبل  مساحتاا  سير العمل في المشروع

 - األوامر التغييرية

 % نسبة االنجاز التراكمية::

لم يتم الب ء في تنفياذ المشاروع ومان المتوياع ان يبا ا التنفياذ خابل  االشاار  تمييم المشروع
 ا العامالمقبلة من هذ

  مالحظات

 
 



 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 انشاء طابق اضافي لمحكمة ب اية معان -3

  311 الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخصةةةةة  
2221 

 :2221نسبة االنجاز لعام 

 اشار 8
311 
 

115.0 
 

35.5
% 
 
51% 

 

   

 وهو ألغراس التوسعةالمشروع في المراح  الناا ية  روعسير العمل في المش

 - األوامر التغييرية

 %51 نسبة االنجاز التراكمية:
 ل يسير حسب المخطط المشروع تمييم المشروع

  مالحظات

 
 

  عم مشاريع المجل  االعل  للشباب -4

  811 الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

 شار 12
811 
015 
51% 
01% 

 

   

وياعاة رياضاية فاي  مشروع مركا  شاابات الجفار والمشاروع منجا  سير العمل في المشروع
 ايليم البتراء

 - األوامر التغييرية

 %01 نسبة االنجاز التراكمية
 4/4/2115استبلم  في  المشروع منج  وتم تمييم المشروع



  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع البنية التحتية لمنطقة معان اإليتصا ية التنموية -5

 44111 يةالكلفة الكل

 

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

 مستمر
0111 

1 
% 
 
5% 

 

تم إنشاء شركة تطوير معان المساهمة الخاصة وذلك بمشااركة ماا باين  سير العمل في المشروع
شركة الجنوب لئلعماار والتطاوير ومإسساة الما ن الصاناعية وجامعاة 
الحسين بان طابل  لتكاون الاذراع اإلساتثمار  الخاا  بتنمياة وتطاوير 

 منطقة معان التنموية الخاصة.
 مكونات الم ينة التنموية :

المنطقة السكنية : مويعاا مقابا  جامعاة الحساين بان طابل  وبمسااحة 
 نسمة. 13111 ونم ومن المتويع أن يسكناا  1111

    ت ريب ماني معان القا م حالياا  مرك  ت ريب ماني : ومويع  مرك
 وناام وسااو  يااتم تطااوير البناااء القااا م وإضااافة سااكن  51وبمساااحة 



 للمت ربين ومبن  خ مات .

ر : تقع عل  طريق عمان الصحراو  بع  ان ىاتم ت ييار م ينة الحجا
 مويعاا من طريق الجفر .

الم ينااة الصااناعية : وذلااك لتااوفير بي ااة صااناعية ماا و ة بكافااة البناا  
التحتية من شبكة طرئ وكارباء وإتصاالت ومحطة تنقية والخا مات 

(  ونم 2511البل مة إليامة مختل  أنواع الصناعات وهي بمساحة )
(  ونم وذلك بع  إنشاء المنطقة التنموياة 0511عتاا لتصبح )وتم توس

 (  ونم :011الخاصة في معان حيث أن المساحة المطورة مناا )

 . 2(م2141يوج  في الم ينة مباني إ ارية وخ مات مسان ة بمساحة )
. نساابة االنجااا  تصاا  2(م22611مباااني صااناعية جاااه ة بمساااحة )

61.% 

 يع م ينة الحجار من طريق الجفر ال  طريق عمان الصحراو مو ت ي األوامر التغييرية

 3 نسبة االنجاز التراكمية
 يسير المشروع يسير بشك  بطئ تمييم المشروع

 
 
 

 باأللف دينار
 انشاء الم ينة السكنية في معان-6

   الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق الفعلي 
 32/6/2221لفعلي نسبة االنفاق ا

 2221نسبة االنجاز لعام 

 24شار
5111 
832 

 

16.6% 
 
15% 

   
ويتضامن اياماة ساكن   لا مويع المشروع مقابا  جامعاة الحساين بان طابل   سير العمل في المشروع

 للطبلب كمرحلة اول  ومن ثم ايامة الم ينة السكنية
 - األوامر التغييرية

 
 %15 نسبة االنجاز التراكمية:

 ل  ير حسب المخططيس. المشروع  ييم المشروعتم

 
 

 باأللف دينار
 ح مة مشاريع و ارة السياحة واالثار / السياحة-0

  مليون0-5 الكلفة الكلية



  شار 24 مدة التنفيذ

  %50نسااابة االنفاااائ  ( الااا 111مشاااروع محمياااة البتاااراء) 411 2221مخصصات عام 
 %1ئ نسبة االنفا ( ال 311مشروع مرك  ال وار )

  50.2 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  
نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخصةةةةة  

2221 
 :2221نسبة االنجاز لعام 

24.3 
11% 

 

سيتم اعا ة طرم العطاء من ج ي  ماع الجااة المانحاة ومان المتوياع االعابلن  سير العمل في المشروع
عناا  فااي الصااح  العالميااة واذا تاام الحصااو  علاا  العااروس المناساابة ماان 

 تويع ان يتم الب ء بالتنفيذ خبل  هذا العام ولم ة سنتين من تاريخ الب ءالم
ال يوج  اما مشروع محمية البتراء فبل يوج  اية اعماا  والمباال  المنفقاة فاي  األوامر التغييرية

 معظماا رواتب واجور.
 %11 نسبة االنجاز التراكمية

اء )مبنا  مركا  الا وار( بماا يتناساب المشروع يا   ال  انشااء بواباة البتار تمييم المشروع
 وييمة الم ينة الباهية

 
 
 

 

 

 

 
 

 باأللف دينار
 ح مة مشاريع و ارة السياحة واالثار/ ا رة االثار العامة-8

 مستمر الكلفة الكلية

 

 شار12 مدة التنفيذ

  285 2221مخصصات عام 

  180 32/6/2229اإلنفاق الفعلي حت  
صةةةةة  نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخ

2221 
 :2221نسبة االنجاز لعام 

65.6% 
61% 

 

العم  جاٍر في ع ة موايع وهو عبارة عن ترميم أسوار وإ الة طمم واعماا   سير العمل في المشروع
 صيانة

 ال يوج  األوامر التغييرية
 %61 نسبة االنجاز التراكمية

 المشروع يسير حسب المخطط ل . تمييم المشروع
 
 
 



 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع صيانة الطرئ الر يسية والنافذة والجسور في افليم الجنوب-5

 /محافظات5111 الكلفة الكلية

 

 شارا   12 مدة التنفيذ

 1111 2221مخصصات عام 

 833 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخصةةةةة  
2221 

 :2221نسبة االنجاز لعام 

83.3% 
 
35% 

اعاا ة تؤهيا  اجا اء مان طرياق وهو عبارة عان العم  جاٍر في المشروع  شروعسير العمل في الم
 عمان /العقبة الصحراو )الر مة االول  والثانية

 ال يوج  األوامر التغييرية

 %35 نسبة االنجاز التراكمية

 المشروع يسير حسب المخطط تمييم المشروع

  مالحظات

 
 



 باأللف دينار

 عة الحسين بن طبل  بما فياا تحويلة معانمشروع انشاء طريق جام -11
 5640 الكلفة الكلية

 

 شارا   22 مدة التنفيذ
 2511 2221مخصصات عام 

 2456.6 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  
 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 
111% 
58% 

 ما  االن جارية في مويع التحويلةالطريق منج  بالكام  واالع سير العمل في المشروع
 - األوامر التغييرية

 %58 نسبة االنجاز التراكمية:
 المشروع يسير حسب المخطط تمييم المشروع

 - :مالحظات 

 
 

 بأللف دينار

 تنمية ايليم الشراش ال راعي -11

 مستمر الكلفة الكلية

 شار 24 مدة التنفيذ

 811 2221مخصصات عام 

 218.8 32/6/2221ي حت  اإلنفاق الفعل

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

26.1% 

31% 

 يا   المشروع ال  تنمية االفليم  راعيا سير العمل في المشروع .

 - األوامر التغييرية .

 %31 نسبة االنجاز التراكمية:

 المشروع يسير حسب المخطط ل  تمييم المشروع .

  مالحظات .

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع  يا ة  خ  االسر الفقيرة/االمن ال ذا ي -12

 253.5 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 253.5 2221مخصصات عام 

 01.6 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

24.4% 

35% 

المشروع عباارة عان تقا يم البياوت الببلساتيكية و عام االسار مان  سير العمل في المشروع .

(  جاجاة وعلا  لما ة 51خبل  تق يم ثبلثة رإو  من المااع  و)

 اشار 6

 - األوامر التغييرية .

 %35 نسبة االنجاز التراكمية

 المشروع يسير حسب المخطط. تمييم المشروع .

 مري ة والجفرالمناطق التي ينفذ فياا المشروع   ال مالحظات .

 
 

 باأللف دينار

 تؤهي  مشروع الجفر ال راعي -13

 854 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 854 2221مخصصات عام 

 1 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

1% 

11% 

البا يااة ماان خاابل  وحاا ات  راعيااة  يااا   المشااروع إلاا  تااوطين سير العمل في المشروع .

( وحااا ة 42يملكااااا مااا ارعين مااان أبنااااء المنطقاااة حياااث توجااا  )

( آباار 5 راعية م روعة بؤشجار ال يتون والبرسيم كما ويوج  )

( مناااا الغاارس الاار  كمااا ويااتم عماا  3للاار  تاام إستصاابلم )

 ورشات للم ارعين والمش لين لآلبار بإستمرار.

 - األوامر التغييرية .

 %05 بة االنجاز التراكميةنس



 المشروع يسير حسب المخطط تمييم المشروع .

 يقع المشروع في منطقة الجفر ويخ م اهالي المنطقة مالحظات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

  عم  راعة المحاصي  الحقلية   -14

 151 الكلفة الكلية

 سنة مدة التنفيذ

 151 2221مخصصات عام 

 1 32/6/2221 اإلنفاق الفعلي حت 

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

1% 

1% 

 المشروع يسير حسب المخطط سير العمل في المشروع .

 - األوامر التغييرية .

 %1 نسبة االنجاز التراكمية:

(  ناانير 5يتم  عم الما ارعين مان خابل  هاذا المشاروع بمقا ار ) تمييم المشروع .

 اصي  الحقليةحالموع بم رنم ولك   

 يقع المشروع في يضاء المري ة - مالحظات .

 
 باأللف دينار

 ا ارة الموار  الطبيعية لمحافظتي الكرك والطفيلة -15 

  الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 845.5 2221مخصصات عام 

 15.0 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221االنجاز لعام نسبة 

2.3% 

11% 

المشااروع يااا   الاا  تقاا يم الاا عم للماا ارعين ماان خاابل  بناااء  سير العمل في المشروع .

 السبلس  وتشييك الم ارع وحفر االبار 

 - األوامر التغييرية .

 %21 نسبة االنجاز التراكمية:



 المشروع يسير حسب ما هو مخطط ل  تمييم المشروع .

 يقع المشروع في ايليم الشراش مالحظات .

 
 بأللف دينار

 مشروع س  الوحي   -16

 3111 الكلفة الكلية

 شارا   31 مدة التنفيذ

 545 2221مخصصات عام 

 41.5 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

4.4% 

5% 

 طاء االنشاء خبل  العام الحالي.سيتم طرم ع سير العمل في المشروع .

 - األوامر التغييرية .

 %5 نسبة االنجاز التراكمية:

 ما ا  المشروع بإنتظار مرحلة الطرم تمييم المشروع .

 - مالحظات .

 باأللف دينار

 ح مة مشاريع و ارة التربية والتعليم-10

   الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221مخصصات عام 

 32/6/2221ة االنفاق لغاي
 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

 مستمر
058 

584.3 
03.2 
01% 

 

انشااااء اضاااافات صااافية لم رساااة ال يتاااون المختلطاااة وبنسااابة  سير العمل في المشروع
 %58انجا 

صيانة لم رسة ذكور االساكان وبناات الشاامية وذكاور الخليا  
 %53وبنات اذرم وبنسبة نجا 

 %5انجا  وبنسبة البتراء/  و الغة سلمة ام  ار م صيانة
 %81انشاء م رسة الجاير وبنسبة انجا  

 - األوامر التغييرية

 %01 نسبة االنجاز التراكمية:

 المشروع يسير حسب المخطط تمييم المشروع

 
 

 باأللف دينار

 نشاء مرك صحي معان الشام -18



  406 الكلفة الكلية

 مدة التنفيذ
 2221م مخصصات عا
 32/6/2221االنفاق لغاية 

 2221 نسبة اإلنفاق من المخص 
 :2221نسبة االنجاز لعام 

 شار12
405 

311.5 
65.0% 
51% 

 

 يقع المشروع في وسط م ينة معان سير العمل في المشروع

 - األوامر التغييرية

 %51 نسبة االنجاز التراكمية:

 المشروع يسير حسب المخطط تمييم المشروع

 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع انشاء مراك  صحية ولية -15

  355 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم351 مدة التنفيذ

 08.8 2221مخصصات عام 

 55.1 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

05% 
31-05% 

 %31مرك  صحي الم ورة الولي انشاء  سير العمل في المشروع.
 %05انشاء مرك  صحي بسطة االولي 

  األوامر التغييرية:

 %05 نسبة االنجاز التراكمية:



في مرحلة الطرم  المشروع يسايير حساب المساتو  المخطاط لا   تمييم المشروع .
 بع  ان كن متعثرا.

 تاام مصااا رة كفالااة حساان لتنفيااذ وحج مسااتحقات المقاااو  وساايتم مالحظات
 طرم اكما  العطاء )مرك  صحي بسطة(

 
 
 

 باأللف دينار

 مشروع توسعة وتحديث مستشف  معان -11

  1051 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارا   12 مدة التنفيذ

 651 2221مخصصات عام 

 313.4 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

46.0% 
11% 

تاام إعاا ا  المخططااات والتصاااميم ووثااا ق العطاااء لاااذا المشااروع  سير العمل في المشروع.
 والعطاء يي  الطرم واإلحالة .

 - األوامر التغييرية:

 %15 نسبة االنجاز التراكمية:

 المستو  المخطط ل . ون في مرحلة الطرم المشروع يسيير  تمييم المشروع .

 - مالحظات

 
 
 
 لف دينارباأل

 مشروع توسعة وتحديث لسم الطواريء واإلسعاف في مستشف  معان -22

   الكلفة الكلية

 شارا   12 مدة التنفيذ

 511 2221مخصصات عام 

 20.4 32/6/2221اإلنفاق الفعلي حت  

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

1.5% 
% 

إع ا  المخططات والتصاميم ووثا ق العطاء لاذا المشروع وتم تم  سير العمل في المشروع .
 ( أل 05طرم العطاء في الصح  المحلية وكانت التكلفة )

 - األوامر التغييرية .



 %5 نسبة االنجاز التراكمية:

 المستو  المخطط ل .  ونفي مرحلة الطرم المشروع يسيير تمييم المشروع .

 - مالحظات .
 
 

 
 
 
 
 
 

 ينارباأللف د

 مشروع مرك  معان الثقافي -21

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ

 2221مخصصات عام 
 32/6/2221االنفاق لغاية 

 2221نسبة اإلنفاق من المخص  

 :2221نسبة االنجاز لعام 

5111 

 شارا   36

1511 

506.6 

38.4% 

40% 

 

ة الصااوتية الخاصااة هناااك تاااخر بالمشااروع بساابب تاااخر اسااتيرا  االجااا  سير العمل في المشروع .

متر مربع ومن المتويع أن يتم  يا ة  5185بالمسرم  وتبل  مساحة البناء 

متر مربع وهو مإل  من ثبلثاة طواباق وياتم  6111مساحة البناء لتصبح 

 تنفيذش من يب  مجموعة الخم  للان سة واإلنشاء

 حقا  عن  التوسعةال توج  أوامر ت ييرية ل اية تاريخ  وي  تظار ال األوامر التغييرية .

 %65 نسبة االنجاز التراكمية

 المشروع يسير بشك  جي  وحسب المخطط تمييم المشروع .

 ( مليون  ينار5تبل  ييمة العطاء عن  اإلحالة ) مالحظات .

 2111من المتويع اإلنتااء من المشروع في عام 

 

 مشروع تع ي  االنتاجية -23

 /محافظات22111 الكلفة الكلية

 سنو  ة التنفيذم 

 2665 2115مخصصات عام 

 811 31/6/2115اإلنفائ الفعلي حت  

 %31 2115نسبة اإلنفائ من المخص  



 % :2221نسبة االنجاز لعام 

يهةةدف المشةةروع الةة  تحسةةين الظةةروف المعيشةةية للمةةواطنين مةةن خةةالل بنةةاء  سير العم  في المشروع

 .لجدوى للمشاريع الصغيرةالمدرات والدورات التدريبية وتمديم دراسات ا
 - األوامر الت ييرية

 % نسبة االنجا التراكمية:

 تقييم اللمشروع
 

 المشروع يسير حسب المخطط

  مالحظات .

 باأللف دينار

 

 مشروع تطوير السياحة الثالث -24

 /محافظات51111 الكلفة الكلية

 سنو  م ة التنفيذ

 456 2115مخصصات عام 

 1 31/6/2115  اإلنفائ الفعلي حت

 2115نسبة اإلنفائ من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

1% 

% 

  سير العم  في المشروع
 - األوامر الت ييرية

 % نسبة االنجا التراكمية:

 تقييم اللمشروع
 

 .ل  المشروع يسير حسب المخطط

  مالحظات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشروع تطوير التعليم نحو االيتصا  المعرفي-25

 /محافظات201111 لكلفة الكليةا



 مستمر م ة التنفيذ

 551 2115مخصصات عام 

 453.0 31/6/2115اإلنفائ الفعلي حت  

 2115نسبة اإلنفائ من المخص  
 :2221نسبة االنجاز لعام 

85.6% 

% 

يهةةةدف المشةةةروع الةةة  تطةةةوير اسةةةتراتيجية التعلةةةيم والسياسةةةات التربويةةةة  سير العم  في المشروع

ية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين وتعليم الطفولة المبكةرة واالبنيةة والتعليم

 .المدرسية
 - األوامر الت ييرية

 % نسبة االنجا التراكمية:

 تقييم اللمشروع
 

 ل  المشروع يسير حسب المخطط

  مالحظات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معان محافظة في التنموية اإلنجازات حول سريعة نظرة

 -: اإللتصادية للمطاعات وفما   معان محافظة في اإلنجازات ألبرز موجز حليلت يلي فيما نورد

 

 :األساسية الحكومية والخدمات التحتية البنية: أوال

 :األشغال العامة واإلسكان( 1

 

مااا يتعلااق  الع ياا  ماان الخاا مات أهماااافااي المحافظااة واإلسااكان يااوفر يطاااع األشاا ا  العامااة 
جميااع التجمعااات الطاارئ الر يسااية والفرعيااة وتخاا م  بااالطرئ ماان فااتح وتعبياا  وصاايانة 

الطارئ ال راعياة (كام و1245والبال اة أطوالااا ) مساحة المحافظة السكانية المو عين عل 
 عل  مستو  المحافظة تخ م نسبة عالية من مساحة األراضي ال راعية 

 
 .عب ةوال راعية المال اخلية الر يسية والثانوية والقروية  يبين أطوا  الطرئالتالي  والج و 

 
 
 
 
 (1-1) رلم الجدول

 وأطوالها الطرق الداخلية أنواع

 طول الطريك ) كم ( نوع الطريك

 563 رئيسية

 246 ثانوية

 112 لروية

 328 زراعية

 1241 المجموع
 .2110م يرية األش ا  العامة   -المص ر :

الر يسااية المعباا ة  المحافظااات المجااورة بشاابكة ماان الطاارئ مااع  معااانتارتبط محافظااة و
 خ مات.الالبضا ع ووتعتبر هذش الطرئ عنصرا  ماما في حركة األفرا  و

 
 :والسدود المياه والري( 2

 



 المنااااطق فاااي( ملااام 51) باااين ماااا المحافظاااة فاااي السااانو األمطاااار  هطاااو  معااا   يتفااااوت
 .(ملم سنويا  051-511هطو  األمطار في جبا  الشراش )مع    يبل  حين في الصحراوية

 الساعة/3م(1058) مق ارش ما تنت  اب ر (53) االرتوا ية اآلبار ع   ويبل 

 أبناااء ماان( 58)% نساابت  مااا تخاا م المياااش لضااخ محطااات( 11) معااان محافظااة فااي ويوجاا 
( 2.5) تبلا  تخ ينياة بساعة تراباي وسا  الميااش لتنقية محطتين المحافظة في ويوج  المحافظة
 .2110 عام خبل  3م(5.3) المن لية لؤلغراس الما ي الت وي  كمية بؤن علما    3م مليون

 
 :الكهرباء لطاع( 3

 

باان جمياع التجمعاات الساكانية مخ وماة بالتياار الكارباا ي  وياتم ت ذياة  معانتتمي  محافظة 
 الكاربااء يطااع   ويقاوم( محطاة تحويلياة 451)مان خابل   يبالتيار الكاربا  معانمحافظة 
المحافظااة حيااث تبلاا  نساابة الت طيااة بشاابكة الكارباااء  طقمنااا جميااع لتشاام  خ ماتاا  بتقاا يم

 المحافظة. سكانمن  (55.5%)
 
 :واالتصاالت البريد( 4

 

ت طااي الخ مااة الااتفيااة جميااع التجمعااات السااكانية فااي المحافظااة وذلااك ماان خاابل  مقساام 
مو عااة علاا  منااطق المحافظااة  كمااا وت طااي  ا  فرعياا ا  مقسام (13)الكتروناي واحاا  يتبااع لاا  

 يا.بري  امكتب (22)ت البري ية معظم مناطق المحافظة وذلك من خبل  الخ ما
 
 :العامة المواصالتو النمل( 5

 
 والخارجياة ال اخلياة الخطاوط عل  تعم  وخاصة عامة نق  وسا ط معان محافظة في تتوفر
 بجمياع تارتبط حياث جيا ة المحافظاة فاي المواصابلت خ ماة وتعتبر المحافظة  سكان لخ مة
 .الحجم متوسطة بباصات الم ينة مع لقر وا األلوية

 
 
 



 :البشرية والموارد االجتماعية التنمية: ثانيا
 

 :لطاع الصحة( 1
 

شارات ا   الا  تحساين المإشا  القطاع الصحي خبل  السنوات الماضاية تطاورا  ملموساا   
الصااحية فااي المحافظااة  حيااث شااملت الخاا مات الصااحية تقريبااا اغلااب مناااطق المحافظااة  

 يانالصااحة والمراكاا  الصااحية ومستشااف ر هااذش الخاا مات ماان خاابل  ماا يريات و ارةتتااوفو
حكوميان األو  مستشف  معان الحكومي في م ينة معاان والثااني مستشاف  الملكاة رانياا فاي 

جااء المحافظاة  كافاة ار الصاحية لتشام فاي ت طياة الخا مات  انيسااهم انذلاالوا   موسا  
ة والكاوا ر التالي يبين ع   المرافق الصحية    والج و  ا  سرير( 213) حيث بل  ع   االسرَّ

 .الطبية
 

 (1-2الجدول رلم )

 البيانات االحصائية لمطاع الصحة في محافظة معان

 قطاع الصحت
 ػليالمجموع 

 مستوى المحافظت

 2 ػذد المستشفياث

 202 ػذد األسرة

 ػذد المراكز الصحيت

 2 شامل

 81 أولي

 28 فرػي

 22 المجموع

 81 طفولتالمومت واالػذد مراكز 

 ػذد المختبراث
 81 مختبر

 5 اشؼت

 ػياداث االسنان
 اسنان

82 

 ػذد الصيذلياث

 82 خاصت

 20 حكومي

 55 المجموع

 66 طبيب ػام

 22 طبيب اختصاص

 28 طبيب اسنان

 81 صيذلي

 205 ممرض/ممرضت

 26 فني مختبر / اشؼت



 .م2110م يرية الصحة   -:المص ر 

 

 

 

 :التعليم( لطاع 2

 

 التعليم األساسي والثانوي والمهني: (أ
 

رفع كفااءة وتطاوير مساتو  التعلايم فاي المحافظاة  فييطاع التربية والتعليم  تترك  مامة
إلاا  جانااب تااؤمين القااو  العاملااة المإهلااة وتحفياا  القطاااع الخااا  فااي تنميااة المااوار  

فاي مختلا  المواياع  و يا ة إنتاجيتااا رفع مستو  أ اء هذش القو البشرية بما يإ   إل  
 واألنشطة اإليتصا ية.

 (2-2) رلم الجدول

 الجنس حسب المحافظة في الصفية والشعب المدارس عدد

 عدد الشعب عدد المدارس المحافظة والمديرية

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 411 514 543 132 22 59 المجموع
 .2110التقرير السنو    ارة التربية والتعليمو  -المص ر :

 

( 211) 2110ويتضااح ماان الجاا و  أعاابلش أن عاا   الماا ار  فااي محافظااة معااان بلاا  فااي عااام 
  والجاا و  التااالي يبااين أعاا ا  الطلبااة ورياااس األطفااا م رساة مااا بااين م رسااة ثانويااة وأساسااية 

 . 2110خبل  العام  ونسبة طالب / معلموالمعلمين 
 

 (3-2م )الجدول رل

 والجنس المراحل التعليميةتوزيع الطلبة و المعلمين ونسبة الطلبة في 

 عدد الطلبة عدد المعلمين المحافظة والمديرية
 طالب لكل معلم

 إناث ذكور إناث ذكور

 11.3 15366 16561 1853 520 المجموع
 .2110التقرير السنو    و ارة التربية والتعليم -المص ر :

 

 -: عاليالتعليم ال (ب



أنشاا ت كليااة العلااوم  1556يحظاا  يطاااع التعلاايم فااي محافظااة معااان بإهتمااام كبياار ففااي عااام 
تحولات هاذش الكلياة إلا  جامعاة رسامية  1555واآل اب/فرع جامعاة مإتاة فاي معاان وفاي عاام 

( طالاب وطالباة 6038( كلياات و )   8تحم  إسم جامعة الحساين بان طابل  وتضام الجامعاة ) 
 عان كليتان : كلية الشوبك الجامعية   وكلية معان.ويوج  في م ينة م

 
 :االجتماعيةالتنمية  (3

 
تااا   التنميااة االجتماعيااة إلاا  تنميااة اإلنسااان وتؤهيلاا  وتفعياا  ي راتاا  باعتبااارش محااور التنميااة 

ومحركاااا وهاا فاا ويناااط باااذا القطاااع  ورا مامااا لوجااو  ماا يريتين للتنميااة االجتماعيااة )فااي 

عناماا عا ة مكاتاب ومراكا  منتشارة فاي جمياع أرجااء المحافظاة  وتقاوم محافظة معان( يتفرع 

هاتااان الماا يريتان بالتعاااون والتنساايق مااع المكاتااب والمراكاا  التابعااة لامااا بتقاا يم الع ياا  ماان 

الخا مات التاي تاا   ماان خبللااا إلا  تحساين المسااتو  االيتصاا   واالجتمااعي والعما  علاا  

ل  ع   الحاالت التي تتلق  مساع ات مان مكاتاب التنمياة وح ة وتماسك المجتمع بشك  عام  ويب

 ( حالة.2461االجتماعية وصن وئ المعونة الوطنية حوالي )

 
 -:خبل  من المحافظة في للمواطنين االجتماعية الرعاية خ مات وتق م

 

 متكاررة نق ياة معوناة مثا  الخا مات مان عا  ا   الصان وئ يق م  -: الوطنيـة المعونـة صندوق( أ

ويقا م الصانوئ ايضاا مسااع ات لبلسار التاي لا ياا ابنااء معاايين غيار ياا رين   جسماني هي وتؤ

( 244عل  خ مة نفسام وذلك بتق يم معونة نق ية شارية متكررة لااذش االسار ويا  بلا  عا  هم )

 ( حالة في المحافظة80حالة . وي م الصنوئ ايضا معونات نق ية طار ة ال  )

 التثقيا  تشام  النشااطات مان بمجموعاة الصان وئ يقوم  -:يالهاشم األردني الصندوق( ب
 مااع فاعلااة ومشاااركة وطفولااة أمومااة خاا مات وتقاا يم  ت ريبيااةال والاا ورات  األساار 
 .المحلي المجتمع

 

 

 :المهني التدريبو العمل لطاع( 4

 :العمل( أ

 ساكان إجماالي مان%( 35.5) المحافظاة فاي إيتصا يا   والناشطين المشت لين نسبة بل ت
 اإلناااث وماان%( 61.8) الااذكور ماان إيتصااا يا   الناشااطين نساابة بل اات حيااث   المحافظااة



 للمحافظاة البطالاة معا   بلا  حاين فاي المحافظاة  في المشت لين إجمالي من%( 16.5)
 العما  عان العااطلين إجماالي مان إناث%( 31.0)و ذكور%( 14.8) منام%( 18.2)
 .2110 السنو  التقرير عامة ال اإلحصاءات  ا رة  2110 لعام المحافظة في
 :المهني التدريب( ب

 هاماا    ورا   معاان محافظاة فاي  المتنوعاة برامج  خبل  من الماني الت ريب يطاع يإ  
 يطااع ويسااهم وتنظيما   العما  ساوئ احتياجاات لتلبية الم ربة  العاملة القو  إع ا  في

 الجاااات وتعماا  يتصااا يا وا اجتماعيااا وتنميتاااا المحافظااة تطااوير فااي  المانااي التاا ريب
 .المحافظة في الماني للت ريب ك امر أربع خبل  من القطاع هذا عل  المشرفة

 

 والشباب الرياضةو الثمافة لطاع( 5
 إيامة في  ورش إل  باإلضافة  المختلفة والثقافية الرياضية المرافق بتوفير القطاع هذا يساهم
 فاااي والثقافياااة الرياضيااا ة الحركااا ة تطاااوير فاااي تسااااهم التاااي والثقافيااا ة الرياضيااا ة األن ياااة

 .ع   األن ية وع   أعضا اا حسب األلوية الج و  ويبين المحافظة 
 

 

 والشؤون والممدسات اإلسالمية: األولاف( 6
ويساااهم بشااك   معااانيعتباار يطاااع األويااا  ماان القطاعااات االجتماعيااة الاامااة فااي محافظااة 

المواياع ال ينياة   التركي  علاالوعاظ في المساج  وين األ مة وفاع  بتوفير  ور العبا ة وتعي
ويبلا  عا   الواعظاات  امساج  185ويبل  ع   المسااج  فاي المحافظاة الصحابة   وأضرحة

 .( 114( وع   الوعاظ واأل مة )28والمرش ات )
 

 (5-2الجدول رلم )

 واألئمة والمؤذنينعدد المساجد والوعاظ 

 

 عل  مستوى المحافظة العدد

 195 المساجد

 29 الواعظات والمرشدات

 124 الوعاظ واألئمة

 279 مؤذن وخادم

 .2118م يرية األويا  محافظة معان   -المص ر :

 
 

 معان:كز تعزيز اإلنتاجية )إرادة ( امر( 7



  ليقاوم بؤعا ا   راساات الجا و   معانفي محافظة  )إرا ة( مرك  تع ي  اإلنتاجيةإنشاء تم 
موية في المحافظة والتي تساهم فاي إيجاا  المشااريع المناسابة التاي االيتصا ية للمشاريع التن

 تح  من ظاهرتي الفقر والبطالة 

 



 التنمية االلتصادية:ثالثا: 

 :الزراعة( 1
يعتباار يطاااع ال راعااة ماان أهاام الروافاا  االيتصااا ية ألبناااء المحافظااة وماان القطاعااات ال اعمااة 

( 16145664) حاوالي معاان محافظاة فاي اليةاالجم األراضي مساحة لبلستثمار فياا   وتبل 
أل   ونماا  ومسااحة المراعاي ( 80850)  المست لة ال راعية وتبل  مساحة األراضي    ونم

 لمحاصاي ا أناواع حساب الم روعاة المسااحات الجا و    ويباينا ونما ألا  (22والمحميات )
 .المختلفة ال راعية
 (1-3) رلم الجدول

 لمزروعةا المساحات حسب المحاصيل نوع

 المساحات المروية )دونم ( نوع المحصول

 1041 محاصيل حملية

 12560 أشجار مثمرة

 38551 الخضروات

 52919 المجموع
 .2116التقرير السنو     ا رة اإلحصاءات العامة -المص ر :

 

 جمياع فاي 21/0/2110 اريخبتا للمواشاي عاام تعا ا  إجراء تم فق  الحيوانية للثروة وبالنسبة
 أنااواع الجاا و  ويبااين رأ  (155140) حااوالي المواشااي عاا   بلاا  حيااث المحافظااة طقمنااا

 .الحيوانية وع  ها الثروة
 (2-3الجدول رلم  )

 الثروة الحيوانية

 خاليا النحل مزرعة/دجاج أبمار ابل ماعز ضان النوع

 35 11 52 2235 23313 01226 العدد

 .2110م يرية ال راعة محافظ معان   -المص ر :

 

 :واآلثار السياحة( 2

تؤثيرش عل   ريعتبر يطاع السياحة من القطاعات اإلنتاجية المامة في المحافظة والذ  ال يقتص
 الجانب االيتصا   فحسب ب  يشم  الجانب االجتماعي والثقافي.

 أعظام تعتبار التاي البتاراء م يناة مث  سياحية وأثرية مامة أماكن بوجو  معان محافظة وتمتا 
 وأصابحت العاالم  أنحااء جمياع من لل وار جذب وعنصر األر ن في التاريخية عالمالم وأشار
 .السبع ال نيا عجا ب إح   2110 عام في

 



 
 
 
 
 
 

 مطالب واحتياجات محافظة معان

 

وضااع المخصصااات البل مااة لبناااء الماا ار  الحكوميااة فااي مختلاا  مناااطق المحافظااة  -1
كماا ار .)يتم رصاا  المخصصااات لبلساات ناء عاان الماا ار  المسااتؤجرة والتااي التصاالح 

 البل مة لبناء الم ر  بشك  سنو  ولجميع المحافظات(
العم  علا  إيجاا  آلياة مناسابة لحا  مشاكلة كلياة الشاوبك وإعاا ة تؤهيلااا حياث بلا  عا    -2

 الطبلب فياا مساو  لع   الموظفين . ) يي  التصويب(
تل مات للجامعاة.)اعما   عم جامعة الحسين بن طبل  لتمكيناا مان أكماا  المبااني والمسا -3

 التوسعة والبناء مستمرة(
 تحوي  م رسة اي  الثانوي  الماني  ال  كلية جامعية تتبع لجامعة الحسين بن طبل . -4
إنشاء مستشاف  عساكر  فاي موياع متوساط مان التجمعاات الساكانية.)يوج  مرك صاحي  -5

 شام  /خ مات طبية(
ي شااام  ورفاا ش بااالكوا ر ترفيااع المركاا  الصااحي فااي بلاا ة الحسااينية إلاا  مركاا  صااح -6

 واألجا ة والمع ات الطبية البل مة نظرا  لويوعاا عل  الطريق الصحراو .
 تحوي  مرك  صحي اي  االولي ال  شام . -0
 توفير جاا  رنين م ناطيسي في مستشف  جبللة الملك  رانيا العب هللا. -8
 .توفير وح ة تشخي  امراس القلب في مستشف  جبللة الملك  رانيا العب هللا -5
تطااوير المركاا  الحاا و   فااي منطقااة الماا ورة وذلااك بإنشاااء المباااني البل مااة والساااحات  -11

 والمرافق األخر  الضرورية.
 تكملة فتح  وا ر الخ مات في لواء الحسيني  وخاصة مكتب لبلش ا  العام . -11
 معان. –فتح مسربين لطريق وا   موس   -12
مااار ماان وسااط الم يناا  لتجنااب المساااع ش فااي بناااء جاا ران اساامنتي  لمجاار  سااي  معااان ال -13

 ح وث كوارث سبق ان حص  بعس مناا في مواسم سابق  وبناء س  في نااية الوا  .
 عام الما ارعين بماا فايام مرباي الثااروة الحيوانياة بإعفاا ام مان الفوا ا  المساتحقة علاايام  -14

 وج ولة يروضام بشك  ميسر.
 وأ  منطقة مناسبة. تنمية المراعي في المحافظة وخاصة في منطقة باير والمري   -15
 است بل  مشروع اوهي ش ال راعي ل ايات ال راعات العلفي  والحبوب . -16
 رف  م يرية  راعة لواء البتراء بآليات الحراث  والكوا ر الفني  البل م . -10



العم  عل  إيجا  الح  األمث  إل ارة وتطوير منطقة البتراء السياحية بما يكف  ع م تعا    -18
طقاااة واساااتثمارها فاااي جاااذب  الم يااا  مااان األفاااوار الساااياحية الصااابلحيات وتطاااوير المن

 وخاصة أناا إح   عجا ب ال نيا السبع الج ي ة في العالم.
 إنشاء يصر للمإتمرات في لواء البتراء. -15
اإلسراع بتنفيذ مشروع س  الوحي   في يضاء اذرم وايامة الس و  الترابيا  فاي مختلا   -21

 ي.) يي  ال راسة(مناطق المحافظة الست بللاا في ر  المواش
 تفعي  مكتب مياش الحسيني  وت وي ش بالموظفين والفنين . -21

 بناء خ ان للمياش لخ مة كافة تجمعات اللواء. -22
  عم األن ية والمراك  الشبابية في المحافظة لتمكيناا من القيام بنشاطاتاا المختلفة -23
 ء المحافظة.تطوير مجمع سمو األميرة هيا ليصبح م ينة رياضية متكاملة تخ م أبنا -24
  عم الجمعيات الخيرية والتعاونية لتمكيناا من القيام بالماام التي  أنش ت من اجلاا. -25
العم  عل  است بل  المياش المستخ م  في غس  ما ة الفوسفات في مناجم الشاي ي  والميااش  -26

العا ماا  المستصاالح  فااي محطااة تنقيااة معااان والتااي تقاا ر بعشاارات االال  ماان االمتااار 
ي  راعااة االعاابل  والنباتااات المفياا ش وحتاا  يااتم التكاماا  فااي هااذا الموضااوع المكعباا  فاا

يطلااب ماان و ارة التخطاايط )االمااان االجتماااعي وتع ياا  االنتاجياا ( فااي تاسااي  م رعااة 
ابقار والتي سيتم توفير االعبل  لاا حت  ياتم تشا ي  مصانع االلباان المعطا  فاي منطقاة 

 معيات التعاوني  ذلك.يرين منذ خمسة سنوات  ويمكن ان تتول  الج
حاا  مشااكلة الواجاااات العشااا رية وإيجااا  طريقااة عا لاا  لتفااويس أراضااي ال ولااة علاا   -20

 المواطنين تحاشيا  لح وث مشاك  وخاصة الواجا  ال ربي  للوا ي الشوبك والبتراء.
أظاااار مشااروع المنطقااة التنمويااة فااي محافظااة معااان الاا  حياا  التنفيااذ بمااا فياااا الم يناا   -28

 ب  جامعة الحسين وكذلك م ينة الحجار ال  حي  الوجو .) يي  التنفيذ(السكني  مقا
 إظاار مشروع الميناء البر  في معان حيث االرس متوفرش.) يي  ال راسة( -25
إيجا  الحلو  المناسبة إلعا ة تش ي  مصنع ال جار في م يناة معاان لتاوفير فار  عما   -31

 مستثمر عربي (ألبناء المنطقة والمملكة بشك  عام.)تم بيع المصنع ل
اسااتثمار مويااع مشااروع مصاانع الساايارات )البلناا روفر( وخاصااة إن المباااني والاناااجر  -31

 %(.01والبنية التحتية جاه ة بنسبة )
االستمرار في ايامة مشاريع المكرم  الملكي )اسكان االسار الفقيارة( نظارا لوجاو  حاجا   -32

 ماسة لذلك.
( 111ناة معاان والاذ  يشاتم  علا  )إيجا  ح  لمشكلة است بل  إسكان الفوسفات في م ي -33

( 8وح ة سكني  باإلضافة ال  المرافاق االخار  وماا  ا  غيار مسات   مناذ انشاا   يبا  )
 سنوات.)تم اش ا  االسكان من يب  جامعة الحسين بن طبل (

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


