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 : والسكان ةوالتقسيمات اإلدارية والتنظيمي  الجغرافي  الموقع اوالً:

 :الجغرافيا والسكان 1.1

تقع محافظة الكرك في الجزء الجنوبي من المملكة األردنيـة الهاشـمية ويحدها من الشمال وادي الموجب ومن  

مساحت وتبلــــغ  البادية  منطقة  الشرق  ومن  الدولية  الحدود  حتى  الغربية  الجهة  ومن  الحسـا  وادي  ها  الجنوب 

 ك. 120( % من مجموع مساحة المملكة وتبعد عن العاصمة عمان 3.9ما نسبته ) تشكل 2( كم3504)

 ( 1جدول رقم )

 توزيع السكان حسب الجنس )نسمة( 
 اللواء / القضاء   التجمع السكاني  

# 
 إناث المجموع

 ذكور

 أدر 3798 3575 7373

ك 
ر
صبة الك

لواء ق
 

1- 

 الشهابية   2528 2490 5018

 منشية ابو حمور   4073 3811 7884

 الجديدة  2055 2035 4090

 راكين   2541 2370 4911

 العدنانية  2977 2801 5778

 الثنية  3352 3257 6609

 بتير  969 997 1966

 الغوير 1675 1479 3154

 مدين 1116 1137 2253

 سمرا 567 552 1119

 مرود 1999 1654 3653

 بذان 119 123 242

 البقيع  504 455 959

 زحوم 1760 1586 3346

 المشيرفه 695 575 1270
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 عينون  67 77 144

 موميا 257 204 461

 وادي بن حماد  169 48 217

 سكا  414 387 801

 الراشدية 1289 1273 2562

 الوسيه 1785 1576 3361

 المأمونية  421 379 800

 الصالحية 508 366 874

 المحمودية  534 617 1151

 ام رمانه 78 74 152

 العزيزية  394 395 789

 العبدلية  121 139 260

 اللجون  334 913 1247

 قريفله 489 475 964

 الحوية 1566 1419 2985

 كمنه  78 87 165

 المريغة  89 51 140

 ريهغالز 127 146 273

 بردى 644 669 1313

 الكرك  20158 16308 36466

 مجموع القصبة  60250 54500 114750

 المزار الجنوبي   11049 10253 21302

ي  
جنوب
ر ال
زا
لواء الم

 

      

ب  
جنو
ر ال
زا
لواء الم

ب 
ضاء مؤا

وق
 

2- 

 مؤته  16727 14316 31043

 الطيبة  3803 3606 7409

 ذات راس  2617 2312 4929
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 محي 2536 2323 4859

 العراق  1598 1640 3238

 مجرا 437 445 882

 سول  2246 2464 4710

 الجنوبية الهاشمية 1104 1179 2283

 العمقه 456 311 767

 العينا 25 11 36

 الغربية شفيرا 1290 1357 2647

 الشرقية  شفيرا 98 106 204

 الشريفة  67 64 131

 الدبة  55 68 123

 الحارثية 452 370 822

 جحرا 198 181 379

 ام الينابيع 11 11 22

 الحامديه  175 202 377

 ام الخنازير   7 3 10

 الجوزة 152 159 311

 الحدبة 196 193 389

 العيسويه 20 15 35

 ام الغزالن  499 547 1046

 جوير 87 117 204

 منشية المزار  526 579 1105

 الدباكة  40 47 87

 النعيمة   462 477 939

 الطاهرية   78 92 170
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 الطالبية  167 171 338

 مجيدل 162 131 293

 المجموع   47340 43750 91090

 المزار الجنوبي / قضاء مؤاب  

 الحسينية 3104 2970 6074

 ام حماط   1568 1549 3117

 العمرية  1796 1692 3488

 الخالدية  905 861 1766

 الفيصلية  947 1099 2046

 القادرية  60 29 89

 مجموع قضاء مؤاب   8380 8200 16580

   المزار الجنوبيلواء مجموع  55720 51950 107670

 القصر   3706 3229 6935

 

ر  
ص
لواء الق

 

    

ر 
ص
لواء الق

ب 
ج
ضاء المو

وق
 

3- 

 الربة 4354 3806 8160

 السماكيه 790 763 1553

 الياروت 1157 1250 2407

 دمنه  1511 1450 2961

 حمود 155 166 321

 شيحان  346 395 741

 الروضة 555 561 1116

 الرشايدة 106 90 196

 المجموع   12680 11710 24390

 لواء القصر / قضاء الموجب  

 مغير  907 816 1723

 اريحا  419 420 839
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 مسعر   334 375 709

 ترابه أبو  176 155 331

 الجدعا  2187 2189 4376

 الموجب   53 21 74

 العالية 444 404 848

 مجموع   4520 4380 8900

 مجموع لواء القصر  17200 16090 33290

رانة  القطرانة 4853 3148 8001
ط
لواء الق

 4- 

 ي سد السلطان 1660 1731 3391

 الوادي االبيض 497 441 938

 مجموع لواء القطرانة 7010 5320 12330

 فقوع  4125 4137 8262

 

ع
لواء فقو

 

5- 

 صرفا 2787 2728 5515

 امرع 1541 1369 2910

 الزهراء  848 848 1696

 شحتور  165 138 303

 مجدولين 194 140 334

 مجموع لواء فقوع  9660 9360 19020

 عي 2316 2238 4554

ي 
ع
لواء 

 

6- 

 كثربا 1519 1496 3015

 جوزا 805 856 1661

 مجموع لواء عي  4640 4590 9230

296290 141810 154480 
 المحافظة باستثناء االغوار الجنوبية مجموع

  2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 
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 التقسيمات اإلدارية:  2.1

 :الكرك وهي مدينة ومركزها ألوية 7 منالكرك   محافظة تتألف

 الكرك. قصبة لواء •

 لواء المزار الجنوبي ويضم قضاء واحد وهو قضاء مؤاب   •

   الموجب.لواء القصر ويضم لواء واحد وهو قضاء   •

 لواء عي. •

 القطرانة.لواء   •

 لواء فقوع. •

 لواء االغوار الجنوبية ويضم قضاء واحد وهو قضاء غور المزرعة. •

 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 ( 2جدول رقم )

 باستثناء لواء االغوار الجنوبية    الشباب   مديرية – مديرية الثقافة   –المنظمة التعاونية المصدر:    

الزكاة   مراكز 

 وااليتام 

المنتديات  

 الثقافية 

االندية  

 الرياضية 

جمعيات 

 ثقافية 

جمعيات 

 خيرية 

جمعيات 

 تعاونية 
 التقسيمات اإلدارية 

 لواء قصبة الكرك  العدد 32 59 12 13 2 1

4 
3 

9 2 51 22 
المزار  العدد لواء 

 الجنوبي  

 لواء القصر   العدد 9 12 3 3 0 0

 لواء عي  العدد 3 2 0 1 0 1

 لواء القطرانه  العدد 9 1 0 2 0 0

 لواء فقوع  العدد 6 19 1 1 0 0

6 
5 

29 18 144 81 
 العدد

 *محافظة الكرك 
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   أهمها:التي تعمل في مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية ومن  ة ناك من المؤسسات والهيئات الدولية والمحليه  

والمنظمة الفرنسية ومنظمة الدنماركية  عمال الخيرية األ والصندوق األردني الهاشمي وهيئة  تعزيز اإلنتاجية إرادةمراكز 

 وميرسي كور. 

 

  محافظة الكرك  صفات وخصائص الجمعيات الخيرية والتعاونية في 

 الجمعيات الخيرية:

 ليس لديها اي شكل من اشكال المؤسسية في العمل. ▪

 ، وبشكل خاص رئيس الجمعية.تعتمد بشكل رئيسي على العمل التطوعي العضائها ▪

 عمل واضحة وال حتى لفترات قصيرة عن برامجهم وانشطتهم.ال تمتلك خطة  ▪

 تعتمد بشكل كبير على المخصصات المالية التي تتلقاها من وزارة التنمية االجتماعية، والمتبرعين. ▪

 تتصف بصراع دائم بين اعضائها على المناصب وللفوز برئاسة الجمعية. ▪

ب ضــياع الهدف وعدم وجود تخطيط، وغياب العمل  محدودية قدرات اعضــائها في تنيمة المجتعات المحلية بســ ▪

 واالدارة المؤسسية.

فشــــل اغلب ان لم يكن جميع المشــــاريع االنتاجية التي ادارتها هيا الجمعيات لغايات مكافحة الفقر والبطالة، و  ▪

 التي قدمت لهم كمنح )مال عام( من وزارة التخطيط والتعاون الدولي, ويلك لالسباب التالية:

 قلة الخبرة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة العضاء الجمعيات.  -

 والتصميم. ضعف المنتجات من حيث الجودة   -

 اعتماد الجمعيات على موظفين بعمل تطوعي مما يؤدي الى عدمم اتمام العمل بشكل متقن وبمهارة عالية.   -
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 لجمعيات التعاونية:ا

غراض تحقيق ارباح لصــالح اعضــائها من خالل تاســيس مشــاريع  وهي جمعيات متخصــصــة نوعا ما اســســت ال ▪

 استثمارية, وتعتبر جمعيات شبة مغلقة على اعضائها.

 يمكن وصفها على النحو التالي: 

اليين يستثمرون اموالهم الخاصة    جمعيات متخصصة بقطاع من القطاعات, الهدف منها تحقيق الربح العضائها ▪

 كرأس مال لمباشرة انشطتهم االقتصادية.

 يتصف اعضائها بشكل عام بأمتالك خبرات ومعارف عالية نسبيا في مجال تخصصهم. ▪

 .تدار بطريقة مؤسسية نسبيا ▪

م اغلبـها  يحقق ارـباح من ادارة مشـــــاريعـها وانشـــــطتـها االقتصـــــادـية )ـمال ـخاص ـبالتـعاونـيات مـقاـبل ـمال ـعا ▪

 بالجمعيات الخيرية(.

 تخلق فرص عمل و تشغل ابناء المجتمع المحلي اليي تتواجد به. ▪

 ادارتها تقوم على اسس سليمة الى حد كبير, حيث هنالك هيكل اداري و انظمة محاسبية. ▪

 تلتزم الى حد مقبول بدراسات الجدوى التي تقدم لهم. ▪

  عاونيةالجمعيات الخيرية والت  تجمع بينالتحديات التي 

 الصراع الدائم بين أعضائها على المناصب وللفوز برئاسة الجمعية.  ▪

يؤدي الى فشل تلك المشاريع وتحميل  مشاريعها مما  الجمعية وإدارةعدم مقدرة بعض رؤساء الجمعيات على إدارة  ▪

 الديون على كاهلها. 

ليلك نجد هناك صراع خفي غير ظاهر بين أعضائها، الرتباط تأثر أعضائها بتوجهات العشائر التي ينتمون إليها،   ▪

 يلك الصراع بخلفيات اجتماعية ليس عالقة بعمل الجمعية.

التظاهر  ب  ح  و  جتمع المحلي فالبعض يبحث عن الدعم المادي أوالا م  ع العمل التطوعي لدى أعضاء الهيئة العامة والج  ترا

 ثانياا. 

 برة والمهارات الفنية والتسويقية الالزمة ألعضاء الجمعيات. خ  لة الق   -
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

وصيف حار جاف وتتصف  ضمن مناخ حوض البحر المتوسط واليي يتصف بشتاء ماطر بارد  تقع محافظة الكرك

حيث انعكس اثر التضاريس مباشرة على أحوال   كمية األمطار السنوية باليبيبة من سنه ألخرى وخالل الفصل الواحد

ين واضح في العناصر المناخية سواء في االمتداد أو في االرتفاع أدى إلى تبا التضاريسالمناخ في المنطقة فاالختالف  

يتراوح معدل  كعنصر مناخي تتفاوت في معدالتها بشكل ملحوظ بين اشهر الشتاء والصيف ففي األغوار  فالحرارة

فيه درجات الحرارة بين األغوار   درجة مئوية في الوقت اليي تكون  15-14الحرارة في شهر كانون الثاني بين  

الجبلية له أثر واضح ع حيث يتزايد اعداد السياح بالتدفق باتجاا األغوار والبحر   لى الحركة السياحيةوالمرتفعات 

 . الشتوي   الميت طلباا لالستجمام

درجة مئوية   20الصيف بين شهري حزيران وتشرين األول حوالي   وعلى العكس من يلك تكون درجات الحرارة في

 .جيب للسياح في هيا الفترة في المرتفعات وتشكل عامل

حيث باستطاعته   المحافظةإيجابياا على الحركة السياحية في   بالتنوع اليي ينعكس  محافظة الكرك تاز مناخ  ليلك يم

الدافئة شتاٍء والسهلية في فصلي الربيع والصيف مما يؤدي إلى جعل منطقة  السائح أن يلجأ إلى المناطق الغورية

 .مركزاا لجيب السياح على مدار السنة الدراسة

 ميزات المنطقة: ومن أهم  

 ة والشفا غوريه والغوري والجبلية  الصحراويةمحافظة الكرك بتنوع تضاريسها ما بين المناطق  تتميز -

 (. الصناعيةمدينه صناعيه مؤهله )مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني  أكبر وجود ثاني  -

 .  يبولي والجبص  والحجر الجيري وخامات التر  مثل الصخر الزيتي والفوسفات المعدنيةتوفر الموارد  -

 .المملكةفي  األثريةوجود قلعة الكرك حيث تعتبر من اهم المواقع  -

ثة وجعفر بن ابي طالب وعبدهللا بن رواحة(  ) زيد بن حار  في منطقة المزار الجنوبي  وجود مقامات الصحابة -

   رضي هللا عنهم 
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 العمرية للسكانأبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة  2.2

 :  وهم موزعين على النحو التالي   نسمة،  358400بـ  2020في عام   محافظة الكركيقدر عدد سكان 

 ( 3جدول رقم )

 المجموع  إناث  ذكور  المنطقة 

 114750 54500 60250 لواء قصبة الكرك 

 107670 51950 55720 لواء المزار الجنوبي 

 33290 16090    17200 لواء القصر  

 62110 29390 32720 لواء االغوار الجنوبية  

 9230 4590 4640 لواء عي 

 19020 9360 9660 لواء فقوع

 12330 5320 7010 لواء القطرانة 

 358400 171200 187200 المجموع 

    2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة،       

 

من   %47.8اإلناث  ونسبة    %52.2  إلىتصل  نسبة الذكور    أن  الكركلمحافظة    أبرز المؤشرات الديمغرافيةمن   ▪

من المعدل أعلى بقليل  وهو  اسرة  /فرد  4.99  المحافظة  متوسط عدد أفراد األسرة فيويبلغ    السكانإجمالي عدد  

% 62.6يبلغ    الكركفرد، كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في محافظة    4.8العام على مستوى المملكة والبالغ  

  بين  ما   العمرية  الفئة  في السكان  نصف   من  أكثر  تركز  وهو أعلى من معدل اإلعالة الديموغرافي للمملكة ويالحظ

 %، وكما هو مبين تالياً:  62ملكة والبالغة الم مستوى من أقل وهي %61.5 بنسبةو سنة 64-15 سن
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بالمقارنة مع مستوى المحافظة والمستوى العام   اللواءوضح أبرز هيا المؤشرات على مستوى ي  والجدول التالي 

 لكة:مللم

 (  4جدول رقم )

 

متوسط عدد 

أفراد األسرة 

 )فرد( 

 عدد األسر

معدل اإلعالة  

الديموغرافي  

)%( 

النسبي للسكان حسب الفئة  التوزيع 

 العمرية 

أقل من  

 سنة  15

(15 -

64  )

 سنة

أكثر من  

 ( سنة 65)

 3.6 61.5 34.9 62.6 71866 5.6 المحافظة 

 3.6 63.6 32.8 57.3 23854  لواء القصبة   

 3.8 61.9 34.3 61.6 22630  لواء المزار الجنوبي  

 4.6 61.9 33.5 61.7 6785  لواء القصر  

 3.9 58.1 38 72.1 3825  لواء فقوع  

 7.3 63.9 28.9 56.1 1953  لواء عي  

 2.6 63.3 34.1 57.9 2189  لواء القطرانه  

  2020العام للسكان والمساكن التعداد      
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 المؤشرات االقتصادية وحالة الفقر:  3.2

  على النحو التالي:  2013بلغت مؤشرات الدخل واإلنفاق السنوي لألفراد واألسر للعام   •

 (  5جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 

 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرة للفرد  لألسرة

 1170 8896 1968.8 10331 لواء القصبة )الكرك( 

 2020 9604 2113 10422 لواء المزار الجنوبي 

 1722 8229.4 2063.6 10150 قضاء مؤاب 

 1907.7 9546.5 1948.7 10122.6 لواء القصر  

 1605.4 8774.1 1699 9530.1 قضاء الموجب 

 1625.1 7726.3 1802.1 8884.7 لواء عي 

 1598.9 8418.7 1617.4 8814.8 لواء فقوع 

 1245.9 7396.6 1347.1 8188.3 لواء القطرانة 

 1857.2 9258 2021.2 10251.6 على مستوى المملكة 

 2013المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة 
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 الفقر 

الفقر ظاهرة معقدة يات ابعاد متعددة اقتصـــــادية واجتماعية، ويختلف مفهوم الفقر باختالف البلدان والثقافات   يعتبر

واالزمـنة، والمقوـلة المتفق عليـها ان الفقر هو وببســـــاـطة ـعدم الـقدرة على توفير الـحد االدنى من مســـــتوى العي   

تتجلى احد مظاهرها في انخفاض اسـتهالك الغياء   المطلوب والمرغوب فيه اجتماعيا، وهو حالة من الحرمان والتي

والوـضع الـسكني والحرمان من امتالك الـسلع المعمرة واالـصول    التعليمينوعا ما، وتدني الحالة الـصحية والمـستوى  

ــعبة كالمرض واالعاقة والبطالة والكوارث   ــمان، لمواجهة الحاالت الصـ المادية االخرى وفقدان االحتياطي أو الضـ

التي    اإلنـسانيةوالفقر في مفهومة العام هو عدم مقدرة الـشخص على توفير الدخل الالزم لتلبية الحاجات   واالزمات ، 

 تمكنه من اداء عمله بصورة مقبولة.  

إلى   الكرك  محافظة  في  الفقر  نسبة  عام  13.4وصلت  في  المحافظة  سكان  من  محافظة   بينما  %2010  سجلت 

  3900  االسر الفقيرة  % من سكان المحافظة وبلغ عدد  8.3ملكة بمعدل  العاصمة أدنى نسبة فقر بين محافظات الم

وتشكل نسبة الفقر المدقع في الكرك رابع أعلى   % من عدد االسر الفقيرة بالمملكة   3.6ةتشكل ما نسبته  الف اسرة  

 . ن نسبة في المملكة بعد جر  والعقبة ومعا

 (  6جدول رقم )

 عدد الفقراء تحت 

 الغياء خط فقر  

 نسبة الفقر 

 المدقع 

 عدد األسر

 الفقيرة  

 عدد األفراد 

 الفقراء

 نسبة الفقر  

 في المحافظة )%( 

 المحافظة 

 العاصمة  11.4 268545 36892 0.25 5754

 الكرك  13.4 31581 3900 0.59 1386

 2010المصدر: مسح نفقات ودخل األسرة، دائرة اإلحصاءات العامة،  
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والجدول التالي يبين  ، القطرانه كما يوجد في المحافظة جيوب فقر هي غور الصافي ، قضاء الموجب ، قضاء غور المزرعة  

 (  2010) دائرة اإلحصاءات العامة /قسم إحصاءات الفقر  : نسب الفقر لتلك المناطق

 (  7جدول رقم )

 المنطقة   نسب الفقر  

 غور الصافي  61.9%

 الموجب 28.6%

 غور المزرعة  21.4%

 القطرانه   23.5%
 

 المحافظة فان نسب الفقر مبينه كما الجدول التالي :  واقضية اما على صعيد كافة الوية 

 (  8جدول رقم )

 اللواء   نسب الفقر %  القضاء نسب الفقر % 

 الكرك   4.8  الكرك 4.8

 المزار الجنوبي   8.2  المزار الجنوبي 9.8

 المزار الجنوبي  8.2  قضاء مؤاب 0

 القصر  10  القصر  2.6

 القصر  10  قضاء الموجب 28.6

 االغوار الجنوبية  45.4  غور الصافي 61.9

 االغوار الجنوبية  45.4  غور المزرعة 21.4

 عي   4  عي 4

 فقوع  10.2  فقوع 10.2

 القطرانة   23.5  القطرانة 23.5

 



 

18 
 

 المحافظة إلى: تعود أسباب ارتفاع نسبة الفقر في 

الكرك على الوظائف الحكومية والتي هي في العادة تمنح رواتب متدنية مقارنة مع تكاليف  اعتماد غالبية أبناء   •

 الحياة. 

ابتعاد أبناء الكرك عن االعتماد على الزراعة ويلك بسبب قلة العائد من الزراعة باإلضافة الى تركيزهم في   •

 الزراعة على أنواع محدودة من المحاصيل يات المردود المتدني  

نسبة   • ارتفاع  وبالتالي  المحافظة  في  أخرى  عمل  فرص  خلق  عدم  وبالتالي  المحافظة  في  االستثمارات  قلة 

 مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر  البطالة 

 عزوف أبناء الكرك المهاجرين إلى العاصمة عن االستثمار في الكرك   •

 البطالة 

%   13.5حيث بلغت نسبة اليكور % 14.9 الكرك محافظة في 2015في عام  البطالة   تمتوسط معدالبلغ 

 . 2015% من حيث نسب البطالة ويلك حسب إحصاءات عام  18.7ناث  واال

 يلي: ويعود االرتفاع في معدل البطالة في الكرك إلى ما  

 عدم توافق مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.  •

 تفضيل أبناء الكرك الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص.  •

 قلة االستثمارات في الكرك في شتى القطاعات وبالتالي عدم خلق فرص عمل في القطاع الخاص.  •

 للعاصمة من الكرك.  أكبر ات في العاصمة عمان يؤدي إلى فتح فرص عمل تركز االستثمار •

 نسبة البطالة من اإلناث في الكرك أكثر من اليكور.  •
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 ( 8جدول رقم )

 المؤشر 

 معدل النشاط االقتصادي الخام 

)عدد السكان النشيطين اقتصادياً  
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

 لعدد السكان الكلي( 

 النشاط االقتصادي المنقح معدل 

)عدد السكان النشيطين اقتصادياً  
سنة فأكثر منسوباً   15وأعمارهم 

  15لمجموعة السكان الذين أعمارهم 
 سنة فأكثر( 

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين  
سنة فأكثر   15وأعمارهم 

منسوباً إلجمالي قوة  
 العمل( 

 14.9 43.1 43.1 محافظة الكرك 

 13 36.7 36.7 المملكةعلى مستوى 

 2015، مسح العمالة والبطالة 2013المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة 

 واقع القوى العاملة:   4.2

دنـية حســـــب   دمين بطلـبات للتوظيف من خالل ديوان الـخدـمة الـم الي يبين توزيع المتـق الجنس والمؤـهل  والـجدول الـت

 :العلمي لمحافظة الكرك  

 ( 9جدول رقم )

 

 مجموع

  جامعيون دبلوم

 اناث   يكور اناث   يكور السنة

 تراكمي   10269 3006 3211 373 16859

2243 85 200 746 1212 2017 

 *المصدر ديوان الخدمة المدنية

 (2017لعام ) بيانات وزارة العمل  % . 4.4نسبة    2017األردنيين لمحافظة الكرك لعام  بلغ عدد المتعطلين  •

 ( 2017انات وزارة العمل لعام  ) بي%.  4.5نسبة  2017التوزيع النسبي للمشتغلين لمحافظة الكرك لعام  •

( شخص منهم  55738حسب إحصائية مديرية العمل )  2011للعام  في محافظة الكرك    المشتغلينبلغ عدد   •

 انثى. ( 13507)

 % 17.1حسب دائرة االحصاءات العامة   2011بلغت نسبة البطالة للعام  •

موزعين  عامل وعاملة  12712بلغ عدد العمالة الوافدة في محافظة الكرك حسب إحصائية مديرية العمل   •

 .  2019لعام    اع الزراعة وخدم المنازل على القطاع المهني وقط
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 ثالثا: خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية 

 خدمات مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية   1.3

 (  10جدول رقم )

 القيمة المؤشر

 4 عدد مديريات التنمية االجتماعية 

 3 عدد مكاتب التنمية 

 153 العفيفة من خالل المكرمة الملكيةعدد مساكن األسر 

 3 عدد دور الحضانة 

 10 عدد الجمعيات المتخصصة 

 4 عدد مراكز يوي االحتياجات الخاصة 

 181 عدد حاالت يوي االحتياجات الخاصة المسجلة

 0 عدد مراكز شؤون المرأة 

 المعونة المتكررة من صندوق المعونة الوطنية 

 عدد المستفيدين 

12656 

 2020* المصدر: مديرية التنمية االجتماعية، 
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 وفيما يلي ملخص توزيع الفئات المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية في محفظة الكرك   •

 (  11جدول رقم )

 فئة المستفيدين 
 المستفيدين 

 العدد

 أسر األيتام  .1
364 

 المسنون واسرهم  .2
1729 

 دائم اسر العاجزين عجزاا  .3
734 

 اسر السجناء والمعتقلين  .4
84 

 األسرة البديلة  .5
7 

 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام  .6
7 

 الحاالت اإلنسانية .7
683 

 الحاالت االستثنائية  .8
54 

 أرملة/ المرأة التي ال معيل  .9

537 
 مطلقه/ المرأة التي ال معيل  .10

 التي ال معيل عزباء/ المرأة  .11

 اسر الخارجون من السجن  .12
3 

 اسر العاجزون ماديا .13
370 

 رعاية االعاقات  .14
698 

 5270 المجموع

 2020 * المصدر: صندوق المعونة الوطنية

 التحديات في قطاع خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية 2.3 

 االجتماعية  الحماية عدم كفاية نسبة  ▪

 . الطبقة الوسطىارتفاع معدالت الفقر والبطالة في المحافظة وتراجع  ▪
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 رابعا: الشباب 

 قطاع الشباب:  1.4

 أبرزها:  وتالياا   شبابي  مركز  18  ناديا و   34المحافظة  فييوجد               

 االندية الشبابيةاوال:             

 (  12جدول رقم )

 اللواء   اسم النادي  العنوان  االعضاء سنة التاسيس 

  الكرك  الكرك  26 م 1965

 

 

 

 

 

 

 القصبة  

 العدنانية   الكرك / العدنانية   51 م 1993

 العروبة / الكرك  الكرك  52 م 1990

 الزيتونة راكين  103 م 1991

 زحوم زحوم / الكرك  83 م 1990

 الفاروق/ الغوير  الغوير  62 م 1991

 الشهابية  الشهابية / الكرك  171 م 1983

 منشية ابو حمور منشية ابو حمور 187 م 1983

 أدر  أدر  120 م 1981

 سيدات قير مؤاب  الكرك  51 م 2009

 المشيرفة   الكرك /المشيرفة 55 م 2011

 مرود الكرك / مرود  50 م 2012

 وادي الكرك الكرك  110 م 2015

  المزار الجنوبي  المزار  195 م 1982

 

 

 المزار 

 الجنوبي  

 مؤتة   مؤتة   50 م 1981

 سول   سول   66 م 1996

 مؤاب  مؤاب  59 م 1981

 يات راس   يات راس  245 م 1980
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 الطيبة   الطيبة   54 م 1990

 شباب الخرشة   قرى الخرشة/ مجرا   51 م 1999

 الهاشمية  الهاشمية  51 م 2010

 محي  محي  51 م 2010

  شيحان  شيحان  148 م 1986

 الربة   الربة   51 م 2003 القصر 

 شباب الجدعا قضاء الموجب  52 م 2011

 فقوع  شباب فقوع  فقوع  117 م 2016

 عي  عي  عي  110 م 1993

  شباب القطرانه  القطرانه  52 م 2012

 األبيض المنجم  االبيض  312 م 1983 القطرانة  

  شباب الحديثة الجديد  غور الحديثة  51 م 2011

 االغوار  

 الجنوبية  

 شباب غور فيفا   االغوار الجنوبية  101 م 2012

 شباب غور الصافي   غور الصافي  51 م 1980

 شباب النقع  غور الصافي  106 م 1993

 غور المزرعة الحديثة   غور المزرعة  104 م 1981

 2020المصدر / وزارة الشباب 
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 المراكز الشبابيةثانيا: 

 (  13جدول رقم )

 اسم المركز/ االناث اليكور  /اسم المركز  اللواء 

 

 القصبة  

 الكرك  شاباتمركز  الكرك   شبابمركز 

 ادر   تمركز شابا  

 مركز شابات المزار   مركز شباب مؤاب   المزار الجنوبي  

 

 القصر  

 مركز شابات القصر   مركز شباب شيحان  

 مركز شابات العمرو  

 مركز شابات فقوع   مركز شباب فقوع  فقوع 

 مركز شابات صرفا   

 عي 
 مركز شابات عي   مركز شباب عي  

 القطرانة  
 مركز شابات القطرانة   مركز شباب القطرانة 

 االغوار الجنوبية  
 مركز شابات الصافي   مركز شباب المزرعة  

  كز شباب الصافي  مر
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 التالية: ويتوفر في محافظة الكرك المرافق الرياضية  

 الرياضي: مجمع سمو االمير فيصل  -1

 االف متفرج  10- 8ملعب لكرة القدم منجل ويتسع لحوالي   -    

 التالية: الصالة الرياضية متعددة االغراض وتشتمل على المالعب  -2

 ملعب لكرة اليد      -     ملعب لكرة الســـلة            -  

 ملعب للريشة الطائرة   -       ملعب لكرة الطائرة       -   

 على مضمار االمير فيصل الرياضي  يوجد ملعب العاب قوى  -3

  المشيرفهحسين للشباب / معسكر ال •

 يوجد بيت للشباب  •

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب. ▪

 قلة الدعم المادي المقدم للشباب واالندية الرياضية   ▪

 االغراضضعف البنية التحتية وخاصة الصاالت المتعددة  ▪

 ضعف الدراسات المسحية حول الواقع الشبابي ومشاكله ▪

ديهم  ▪ داع والتميز ـل ة اإلـب اـي اب ودعم ورـع ات الشــــــب ار طـاـق ة الســـــتثـم دم وجود البرامج والخطط الرامـي ـع

 وتطويرها.

 والمالعب الرياضية  المنشآتقله وجود  ▪
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 خامسا: قطاع المرأة

 قطاع شؤون المرأة:  1.5

باتت قضـية النهوض بالمرأة وتطوير وضـعها للوصـول بها الى المكانة التي تسـتحقها باعتبارها عنصـراا فاعالا  ▪

وشريكاا كامالا في التنمية وتقدم المجتمع، فكانت هيا القضية بأبعادها وتفرعاتها المختلفة محط اهتمام المؤسسات  

ات من وضـع ـس نت تلك المؤـس كل عام من حيث الصـحة   الحكومية وغير الحكومية. حيث حـس المرأة االردنية بـش

تفاوت ادوارها ما بين  المحلية، رغموالتعليم والتدريب والتأهيل بحيث اصبحت عنصرا فاعال داخل المجتمعات  

 ا فاعال في مختلف ميادين التنميةمناطق المملكة، اال انه يمكن القول ان المرأة في االردن تعتبر عنصر

 

 الكرك: في  المرأةون المؤسسات المتخصصة بشؤ  ▪

 االتحاد النسائي. -اتحاد المرأة    -تجمع لجان المرأة  

 

 تحديات قطاع المرأة:  2.5

 .أطفال لديها والتي  متزوجة الغير المرأة تشغيل العمل  أصحاب من العديد رغبة •

 .العاملة المرأة أطفال الحتضان وأماكن المناسبة البيئة توفير صعوبة •

 .الرجل بحق مساواة ألبنائها الجنسية منح قانون مثل بالمرأة يخصفيما ف التشريعات بعض ضعف •

 ارتفاع نسبة البطالة بين االناث المتعلمات.   •
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 سادسا: الثقافة

 قطاع الشؤون الثقافية: 1.6

موزعة ( هيئة ثقافية متنوعة وتشمل جغرافيا ا كافة أنحاء المحافظة  27يوجد في محافظة الكرك واحد وعشرون )

 على النحو التالي:  

 ( 14جدول رقم )

 اسم الهيئة الثقافية   اللواء 

 

 

 

 

 

 

 

 القصبة 

 فرقة الكرك للفنون المسرحية والشعبية  

 اسرة الكرك للفن التشكيلي 

 جمعيو شهداء مؤتة للثقافة والتنمية اإلسالمية 

 منتدى جماعة درب الحضارات الثقافي  

 نادي االبداع الثقافي  

 منتدى الفكر للثقافة والتنمية 

 صالون الكرك االدبي 

 جمعية مؤسسة اسامه المفتي الثقافي االجتماعي  

 جمعية احياء التراث الفلكلوري الشعبي الكركي  

 جمعية ملتقى أبناء الكرك لجمله الشهادات العليا  

 جمعية ميشع المؤابي

 جمعية البركة الثقافية االجتماعية  

 رابطة الكتاب األردنيين  

 جمعية السلم والتضامن الثقافية  

 

 

 منتدى مؤاب الثقافي 

 منتدى مؤتة للثقافة والتراث 
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 منتدى سول الثقافي   المزار الجنوبي  

 جمعية عائشة ام المؤمنين

 ملتقى مواسم الثقافة 

 جمعية أبناء حمود الحياء التراث الثقافي   القصر 

 جمعية ملتقى حوطة بني تميم الثقافي التراثي  

 جمعية رابطة شباب القصر  

 جمعية نادي فقوع الثقافي  فقوع 

 فرقة الفنون المسرحية والشعبية / غور الصافي   االغوار الجنوبية 

 ملتقى غور المزرعة الثقافي  

 جمعية نادي الطفل الثقافي االجتماعي  

 ملتقى االغوار الجنوبية  

 2020المصدر / وزارة الثقافة 

 والثقافة  والرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب  2.6

 مشاريع كبيرة  

 ( 15جدول رقم )

 وصف الفرصة 

 ملعب وصالة رياضية  

 إقامة مسابح  

 إقامة مسرح 

 مركز تعليم  لغات 
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 سابعا: التعليم 

 قطاع التعليم: 1. 7

 جامعتين : يوجد في الكرك   

  ( 1986م(، واآلخر مدني مني عام ) 1981)و تضم في رحابها جناحين، أحدهما عسكري مني عام    جامعة مؤتة

 والتي تضم العديد من التخصصات وتمنح شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراا.  

م كمعهد للمعلمين ضمن أهداف محددة تتبع  1979/  10/ 1كلية الكرك الجامعية في    تاسست    جامعة البلقاء التطبيقية

والتعليم حيث كانت عبارة عن مؤسسة إلعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مهنة التدريس بشهادة  لوزارة التربية  

جاءت مكرمة جاللة المغفور له الحسين   1997الدبلوم وكانت التخصصات فيها يات صبغة أكاديمية ومهنية في عام  

وهي جامعة البلقاء التطبيقية فأصبحت    رحمه هللا لتضيف الى البناء العلمي األردني صرحا من صروح العلم والمعرفة

تضم الكلية أربعة أقسام أكاديمية   ، تشرف على كليات المجتمع في المملكة ومنها كلية الكرك )كلية جامعية متوسطة ( 

 :وهي

 قسم العلوم األساسية والمعلوماتية  .1

 قسم العلوم التربوية واالجتماعية  .2

 قسم العلوم اإلدارية والمالية  .3

 ة المساندة قسم المهن الطبي .4

 وتمنح شهادات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس  
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الي يبين بعض مؤشـــــرات التعليم في مـحافـظة   • اـلدراســـــي    الكرك للـعامالتعليم الـمدرســـــي ـفان الـجدول الـت

(2019/2020:) 

 ( 16جدول رقم )

 مديرية  تربية الكرك  

 المدارس الحكومية  البيــــــــان 
مدارس  

 األونروا 

مدارس حكومية  

 أخرى 

المدارس  

 الخاصة 

 المجموع 

 110 عدد المدارس 
0 2 38 150 

 28698 5564 231 0 22903 عدد الطلبة 

 1402 289 13 0 1100 الصفية الشعب عدد 

 0 عدد رياض االطفال 
0 0 18 18 

 مديرية تربية القصر  

 المدارس الحكومية  البيــــــــان 
مدارس  

 األونروا 

مدارس حكومية  

 أخرى 

المدارس  

 الخاصة 

 المجموع 

 68 عدد المدارس 
0 1 7 76 

 11360 عدد الطلبة 
0 134 908 12402 

 581 الصفية الشعبعدد 
0 12 45 638 

 0 عدد رياض االطفال 
0 0 4 4 

 مديرية  المزار الجنوبية   

 المدارس الحكومية  البيــــــــان 
مدارس  

 األونروا 

مدارس حكومية  

 أخرى 

المدارس  

 الخاصة 

 المجموع 
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 83 عدد المدارس 
0 0 48 131 

 21551 5456 0 0 16095 عدد الطلبة 

 1085 296 0 0 789 الصفية الشعبعدد 

 0 عدد رياض االطفال 
0 0 25 25 

 االغوار الجنوبية  

 المدارس الحكومية  البيــــــــان 
مدارس  

 األونروا 

مدارس حكومية  

 أخرى 

المدارس  

 الخاصة 

 المجموع 

 37 عدد المدارس 
0 0 10 47 

 14413 عدد الطلبة 
0 0 365 14778 

 535 الصفية الشعبعدد 
0 0 21 556 

 0 عدد رياض االطفال 
0 0 10 10 

 2019/2020* المصدر: مديرية التربية والتعليم 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 طالب   20لمديرية الكرك معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية 

 طالب   19لمديرية تربية القصر   معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية 

 طالب   20لمديرية المزار الجنوبي  معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية 

 طالب  27لمديرية االغوار الجنوبية   معدل عدد الطالب في الغرفة الصفية 

% وهو اعلى من مؤشر نسبة التسرب من المداري 0.44بلغ مؤشر نسبة التسرب من المدارس في محافظة الكرك 

 % 0.25على مستوى المملكة والبالغ 
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  تحديات قطاع التعليم: 3. 7

الجامعة حاليا من عجز مالي كبير في موازنتها اليي يتفاقم سنويا نظرا لاللتزامات المالية التي تترتب على  تعاني   ❖

 الجامعة جراء النفقات الجارية وغيرها.  

 والمعيشية  الشرائية القدرة على ينعكس واليي المعلمين أجور النخفاض والراجع للمعلمين ياإلضاف التعليم ❖

 .اليكور للمعلمين خصوصا

 .وبعدها اآلخر بعضها وقد المدارس من لكثير  المدرس البناء مالئمة عدم ▪

ي  ف جديدة مدرسية   أبنية  بناء  إلى  والحاجة  المدارس  بعض ف  الصفية  الغرف وعدد المدرسية األبنيةفي   النقص ▪

 .البعيدة القرى خصوصا  المناطق بعض

 الستقبال الالزمة  التحتية البنية توفير ليم فيوالتع التربية وزارة أعباء من يزيد مما السوريين الالجئين أعداد تزايد ▪

 .الطالب أعداد ف  التزايد هيا

 زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الفقير  ▪

 تفاوت المستويات ألعضاء هيئة التدريس  ▪

 ضعف التجهيزات التعليمية في المدارس.  ▪

 . المستأجرةانتشار المدارس  ▪

 التعليمية المؤهلة وعدم ثباتها في المدارس.نقص الكوادر  ▪

 حاجة كثير من المدارس لصيانة وتحديث ابنيتها وإضافات غرف صفية.  ▪

 ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في المحافظة.  ▪

 ضعف التنسيق بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في المحافظة. ▪

 الجامعات لتأهيلهم لسوق العمل قبل التخرج.  قلة الفرص التدريبية لطالب ▪

 الشؤون.  التي تتناول وضع المحافظة بمختلف قلة ومحدودية االبحاث العلمية الصادرة عن الجامعات و  ▪

 ن هيا الخدمات قائمة على اسس غير الى ا  باإلضافةضعف دور الجامعات في خدمة المجتمعات المحلية   ▪

 مؤسسية.
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 :االستثمارية في قطاع التعليمالفرص  4. 7

 مشاريع كبيرة 

 ( 17جدول رقم )

 وصف الفرصة 

 مركز ثقافي ولغات 

 نادي تعليمي  

 معرض تعليمي دائم 
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 ثامنا: التدريب المهني 

 واقع التدريب المهني   1. 8

 ( 18جدول رقم )

 المؤشر  العدد

 عدد مراكز التدريب المهني  4

 الطاقة االستيعابية   150
 معهد التدريب المهني مؤاب

 الطاقة التشغيلية  200

معهد التدريب المهني اناث   الطاقة االستيعابية   120
 الطاقة التشغيلية  120 لواء اقصبة  /الكرك 

  الربة –معهد االميرة تغريد  الطاقة االستيعابية   110
 التشغيلية الطاقة  210   لواء القصر /

معهد التدريب المهني مدينة  الطاقة االستيعابية   100
  –الحسين بن عبدهللا الثاني 

 الطاقة التشغيلية  120 اللجون  /الكرك

 .  2020لعام  واناثالمصدر: مؤسسة التدريب المهني، يكور  •

  

 : التدريب المهني في محافظة الكرك   معاهدالجدول التالي يبين التخصصات التدريبية في   •

 ( 19جدول رقم )

 التخصـــــــــــــص 

معهد التدريب  معهد االميرة تغريد 
المهني مدينة 
الحسين بن عبدهللا 

 الكرك  –الثاني 

معهد التدريب المهني 
 اناث الكرك  

 معهد التدريب المهني مؤاب 

 تجميل   حالق رجالي 
 حرف يدوية   تجميل   حاسوب  تجميل   كهربا سيارات 

تكييف  
 وتبريد 

مساعد تمديدات  
 صحية  

 حاسوب 
 حاسوب  معجنات  خياطة   تكييف وتبريد  

كهرباء 
 سيارات  

 نجارة  

مساعد كهربائي  
 سيارات  

 فندقة 
 حاسوب 

صيانة  
 خلويات  

 خياطة   
ميكانيك 
 سيارات  

حالق 
 رجالي 

 2020التدريب المهني المصدر: 
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 التحديات التي تواجه التدريب المهني:  2.  8  

 مشاريع  ومنهم لعدم توفر الشركات  القريبةفي مناطقهم او المناطق  المتدربينصعوبة تشغيل  ▪

 بالبرنامج  الملتحقينانخفاض نسبة  ▪

 بعد مراكز التدريب المهني عن بعض االلوية.  ▪

 عدم توفر يرامج تدريبية دورية ومتغيرة تتناسب واالحتياجات الفورية لسوق العمل.  ▪

 التدريب المهني والعمل المهني كعمل مجدي  ألهميةاالهالي  إدراكمحدودية  ▪
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 تاسعا: الصحة

 خالل ما يلي:  الكرك من تقدم خدمات الرعاية الصحية في محافظة 

 المستشفيات:  1. 9

تضم محافظة الكرك مستشفيان )الكرك، وغور الصافي( يتبعان لوزارة الصحة ومستشفى األمير علي بن الحسين 

 )االيطالي/الكرك، والبوتاس، والسالم( تتبع القطاع الخاص. يتبع للخدمات الطبية وثالث مستشفيات 

 (  20جدول رقم )

 عدد االسرة  اسم المستشفى

 310 الحكومي  الكرك

 82 غور الصافي 

 126 العسكري األمير علي بن الحسين

 38 االيطالي 

 30 البوتاس 

 30 السالم

 ، مديرية الصحة في محافظة الكرك 2020مصدر: التقرير اإلحصاء السنوي، وزارة الصحة، 

 

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  21جدول رقم )

 لواء القصبة  

 األونروا  عسكري حكومي  المؤشر 

 ال يوجد ال يوجد 1 عدد المراكز الصحية الشاملة -

يوجدال  13 عدد المراكز الصحية األولية -  ال يوجد 

 ال يوجد ال يوجد 14 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد ال يوجد 42 عدد عيادات االسنان  -

 ال يوجد ال يوجد 15 عدد مراكز األمومة والطفولة  -
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 لواء المزار الجنوبي  

 األونروا عسكري  حكومي  المؤشر 

 ال يوجد  ال يوجد  1 عدد المراكز الصحية الشاملة  -

 ال يوجد  ال يوجد  9 عدد المراكز الصحية األولية  -

 ال يوجد  ال يوجد  7 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد  ال يوجد 9 عيادات االسنان  -

 ال يوجد  ال يوجد  10 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 لواء القصر  

 األونروا عسكري  حكومي  المؤشر 

يوجد ال  1 عدد المراكز الصحية الشاملة  -  ال يوجد  

 ال يوجد  ال يوجد  7 عدد المراكز الصحية األولية  -

 ال يوجد  ال يوجد  3 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد  ال يوجد 2 عيادات االسنان -

 ال يوجد  ال يوجد  7 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 لواء القطرانه  

 األونروا عسكري  حكومي  المؤشر 

 ال يوجد  ال يوجد  1 المراكز الصحية الشاملة عدد  -

 ال يوجد  ال يوجد  0 عدد المراكز الصحية األولية  -

 ال يوجد  ال يوجد  2 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد  ال يوجد 0 عيادات االسنان -

 ال يوجد  ال يوجد  2 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 لواء فقوع  

 األونروا عسكري  حكومي  المؤشر 

 ال يوجد  ال يوجد  1 عدد المراكز الصحية الشاملة  -
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 ال يوجد  ال يوجد  3 عدد المراكز الصحية األولية  -

 ال يوجد  ال يوجد  2 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد  ال يوجد 0 عيادات االسنان -

 ال يوجد  ال يوجد  3 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 لواء عي  

 األونروا عسكري  حكومي  المؤشر 

 ال يوجد  ال يوجد  1 عدد المراكز الصحية الشاملة  -

 ال يوجد  ال يوجد  2 عدد المراكز الصحية األولية  -

 ال يوجد  ال يوجد  0 عدد المراكز الصحية الفرعية -

 ال يوجد  ال يوجد 0 عيادات االسنان -

يوجد ال  ال يوجد  3 عدد مراكز األمومة والطفولة  -  

 .  2020 * المصدر: مديرية الصحة

  القطاع الصحي أبرز التحديات التي تواجه  3.  9   

 تزايد الطلب على الخدمات الصحية، االمر اليي يستدعي وجود خطة لتطوير الخدمات الصحية.  ▪

 انخفاض عدد الكوادر والتجهيزات الطبية االساسية في كثير من مراكز المحافظة الصحية.  ▪

 والمعدات لالستخدامعدم صالحية بعض االجهزة   ▪

 الفرص االستثمارية في القطاع الصحي  4.  9

 المستشفيات والمراكز الصحية ▪

 صيانة االجهزة الطبية والمعدات ▪

 صناعة االبر الطبية. ▪

 صناعة االدوات المخبرية. ▪

 ومالبس العاملين بالقطاع الصحي.  األسرة  مالياتتصنيع المناشف،   ▪

   خصصة لنقل المرضىشركة سيارات مت ▪
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

 (  22جدول رقم )

 اطوال الطرق/ كم  

 اللواء 

 فقوع عي القطرانة   القصر     المزار الجنوبي    القصبة  

 0 0 40 35 45 102 رئيسي /كم  

 6 15 0 12 99 42 ثانوي/ كم 

 15 4 2 37 76 73 قروي / كم

 70 45 35 90 165 255 زراعي معبد / كم

 91 64 77 174 385 472 المجموع  

 . 2020المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكان،  •

 البنية التحتيةأبرز التحديات التي تواجه  2.  10

تحتاج إلى وقت وتكلفه    والهاتف وألنهاوجود العديد من العوائق أثناء تنفيي ـشبكات الطرق مثل ـشبكات الكهرباء   ▪

 .إلزالتها.

تقع في مواقع يصعب تنفييها وتحتاج    الزراعيةإال أن الطرق    الزراعيةمن الطرق   وصيانة عددإلى فتح  الحاجة ▪

 عالية.لكلفه  

 الكافية للمقاولين للعمل بعدة مشاريع بنفس الوقت.  عدم توفر اآلليات ▪

 صيانة الى   والخارجية  الداخليةحاجة الطرق  ▪

 ارتفاع عدد الطرق والطرق الزراعية التي بحاجة لفتح وصيانة الموجود منها.  ▪

 حاجة عدد من الطرق لخلطات اسفلتيه ▪
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 الحادي عشر: النقل العام

 العام والبري:   النقل 1.  11

 .2المحافظة مكتب للتكسي تقوم على خدمة المواطنين بعدد  ييوجد ف

قد الكرك  بمحافظة  فئاتها  بجميع  المرخصة  المركبات  عدد  أن  إلى  العامة  اإلحصاءات  دائرة  بيانات  بلغت    تشير 

   :توزيع هيا المركبات بحسب ملكيتها يويبين الجدول التال  2019 مويلك للعا  11649

 (  23جدول رقم )

ملكية  

 المركبة 
 1أخرى شاحنات  صهاريج  شحن  حافالت صالون 

 المجموع 

 10176 1237 181 55 3339 249 5115 خصوصي 

 1473 8 618 90 246 413 98 عمومي

 11649 1245 799 145 3585 662 5213 المجموع

   2019* المصدر: الكتاب االحصائي السنوي 

 أبرز التحديات في قطاع النقل: 2. 11

 .األخرىالنقل  عدم وجود وسائل نقل خاصة بالمؤسسات الكبيرة لنقل موظفيها مما يؤثر سلبيا على خطوط •

 .المحافظةتداخل مسارات خطوط النقل العام في بعض االتجاهات داخل   •

الشوارع وليس في   عدم وجود مواقف خاصة كافية داخل مدينة الكرك مما يستدع الحاجة للوقوف ضمن سعة •

 .مواقف مخصصة

 .المتوافرةقلة بدائل النقل العام  •

 .خانقحدوث االختناقات المرورية خصوصا الفترة الصباحية والمسائية مما يسبب أزمة سير  •

 قدم شبكة الطرق في بعض المناطق وبطء إجراءات الصيانة وقلة المخصصات المالية ليلك.  •

 
 تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال خاص.   1
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 السير.   ثحواد عدم مالئمة بعض الطرق مع طبيعة المناطق ووجود بعض الطرق الخطرة والتي يكثر فيها •

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.11

 . للمركبات داخل مدينة الكرك  لالصطفافانشاء مواقف  -

اليي   - العام الى المجمع  واستخدام الباصات الخصوصي للنقل  ،  في منطقة الثنية  أنشئنقل جميع مركبات النقل 

 ) تم اعتراض أصحاب المركبات والمواطنين على الموقع المقترح مما أدى الى عدم تفعيلة لغاية االن( الداخلي

 صيانة كهرباء وميكانيك السيارات الحديثة والهجينة. مركز خاص ل -

 خدمات التوصيل. مكاتب  -
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 ثاني عشر: المياه

 المياه والصرف الصحي:  1.  12

 بتقديم خدمات توفير المياا للمواطنين والعمل على سالم خطوط المياا. تقوم مديريات المياا  •

تتميز محافظة الكرك بان جميع التجمعات التابعة لها مخدومة بشبكة مياا ضمن المواصفات والمعالجة المخبرية   •

 الممتازة ـ كما تتميز بان نسبة الفاقد في المحافظة من النسب المتدنية في المملكة. 

 (  24جدول رقم )

 المديرية  عدد المشتركين / المياه  عدد مشتركي الصرف الصحي 

 محافظة الكرك   51553 12521

 توزيع مصادر المياه الغنية 

 ( 25جدول رقم )

 اسم البئر  عدد االبار  اإلنتاجية  كمية التزويد 

 ابار السلطاني  7 3م700 /س 3م 520

 ابار اللجون  22 3م800 /س 3م 500

 ابار الغوير  4 3م120 /س 3م 120

 ابار محي  3 3م180 /س 3م 180

 ابار االغوار الجنوبية )المزرعة، الصافي، المعمورة 9 3م250 /س 3م 250

 , الغويبة(

 بئر شيحان  1 3م50 /س 3م 50

 عين الياروت  1 3م12 /س 3م 12

 نبع الشهابية 1 3م70 /س 3م 70

 عين سارا  1 3م50 /س 3م 50
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 إلدارة مياه الكرك اآلبـار التابعـة 

 (  26جدول رقم )

 أماكن التزويد  3اإلنتاجية م موقع البئر  IDرمز البئر  اسم البئر  الرقم 

 السلطانةيغيي محطة الغوير وبلدة  25 السلطانة  CD3419 أ(1السلطانة ) . 1

 = CD3311 = 70 أ(3السلطانة ) . 2

 = CD3312 = 50 ( 4)السلطانة  . 3

 = CD3255 = 50 ( 5)السلطانة  . 4

 = CD3338 = 50 ( 6)السلطانة  . 5

 = CD3407 = 50 ( 7)السلطانة  . 6

 = CD1168 = 50 (97)السلطانة  . 7

 = CD1170 = 20 (99)السلطانة  . 8

 = CD1172 = 25 (44)السلطانة  . 9
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 :الصحي والصرف المياه قطاع في  التحديات أبرز 2.12

 .المائية الموارد شح ▪

 الصرف  شبكة وعدم تغطية الصيانة،  كلفة وارتفاع كفاءتها وانخفاض المناطق بعض في المياا شبكات قدم ▪

 .المناطق لكافة الصح

 وجود بسبب  ويلك الخدمة  من االستفادة عن الصح الصرف  بشبكة المخدومة العقارات أصحاب بعض امتناع ▪

 .أخرى حكومية لجهات  عليه مستحقة مالية التزامات

 ، الجديدة التمويل  المياا مصادر تنظيم عوائق مثل المدى  والبعيدة المتوسط التخطيط  أما عديدة عوائق وجود ▪

 . اإلداري الترهل

 المشتركين،  تالعب الوصلة، تنفيي طريقة  (منها  متعددة ألسباب  المحافظة في  المعطلة العدادات  نسبة  ارتفاع ▪

  ظهورها فور  تبديلها على وعدم القدرة المستخدمة العدادات بعض دقة عدم المستصلحة، العدادات استخدام

 .للمياا  المشروع غير ملالستخدا نتيجة المائي  الفاقد نسبة ارتفاع ▪

 بأجهزة  األضرار إلحاق إلى يؤدي مما الكهربائي التيار انقطاع كثرة وكيلك الكهربائي التيار مصادر تيبيب ▪

 .القطاع في المعتمد التوزيع برنامج حسب للمناطق المياا دور تعطيل وكيلك المياا ضخ وأنظمة

 الصحي والصرف المياه قطاع في  المتاحة االستثمارية الفرص 3.12

 .قطاع الزراعة في منها استحداث محطات تنقية للتجمعات السكانية الرئيسية واالستفادة •

 واستغاللها  االمطار مياا لتجميع منزلية ابار مشاريع  •
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 الثالث عشر: الطاقة 

 الطاقة والكهرباء:  1.  13

تعاني المحافظة من انقطاعات بسيطة للتيار الكهربائي في مواسم ارتفاع الضغط ولكن تتميز محافظـة الكرك بان 

% من سكان المحافظة متصليــن بشبكة الكهرباء العامة(، ويتم تغيية 99جميع التجمعات مخدومة بالتيار الكهربائي ) 

الكرك بالتيار الكهربائي من ثالثة مصادر هي: محطــة تحويل الثنية، ومحطة تحويل القطرانة، ومحطة محافظة  

 للكهرباء. لمحطة التزويد من الشركة الوطنية  ةباإلضافتحويل البوتاس 

 (  27جدول رقم )

 المؤشر  القيمة 

 لمحافظة الكرك  السكان المزودين بالكهرباء 78000

 لواء القصبة   24000

   لواء المزار الجنوبي 25000

 لواء القصر  8000

 لواء فقوع  4000

 لواء عي  3000

 لواء االغوار الجنوبية   10000

 القطرانة  4000

 عدد محطات الوقود  محطة    23

 لواء القصبة   9

 لواء المزار الجنوبي   7

 لواء القطرانة    3

 لواء القصر   2

 لواء االغوار الجنوبية   2

   2019/   / الكرك األردنية* المصدر: وزارة الطاقة شركة الكهرباء 
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 :أبرز التحديات في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة 2.  13

 .والمصانع والمقالع الكسارات عن الصادر المتطاير الغبار •

 .المواد بعض على واقتصارها المعدنية  الثروة استغالل في التنوع ضعف •

 .الشتاء فصل في خصوصا المتكررة  الكهرباء  شبكة أعطال •

 .التحتية البنية ضعف •

 الالجئين. عدد وازدياد السكان عدد ازدياد نتيجة الشبكة على المستمر  الضغط •

 استغالل  خاللها  من يمكن قيمة يات مشاريع  من المحافظة في  الرأسمالية الحكومة مشاريع  تخلو تكاد •

 االقتصاد.  عجلة تدوير في األساسي والمهم القطاع هيا •

 

 الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة:  3. 11

 استخدام وتفعيل الطاقة البديلة بمختلف أنواعها.  •

 انظمة التسخين الشمسي بدل استخدام الطاقة الكهربائية.   •
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 االتصاالت الرابع عشر: 

  

مكاتب تابعة لشركة البريد األردن، وتقدم هيا المكاتب الخدمات البريدية بأنواعها، وخدمات  11يوجد في المحافظة  

 تحصيل فواتير الكهرباء والمياا والهاتف والهواتف الخلوي، وخدمة دفع مساعدات صندوق المعونة الوطنية. 

 (  28جدول رقم )

 البيان  نسبة الحيازة 

 االنترنت  متوفر غير 

 االرضي  0.01

 خلوي 0.35

 اجهزة الحاسوب  0.05

 . 2013* المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة  
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 الخامس عشر: البيئة

   .دور القطاع العام

االولى في االشراف ومتابعة تنفيي   الجهةبيئة الكرك التي تعتبر    الكرك مديريةيشرف على القطاع البيئي في محافظة  

المشاريع الصناعية   إلقامةالتراخيص التي تلزم    بإعطاء  المتخصصةالقوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة، وهي الجهة  

المختلفة ويلك لضبط االمور بما يتوافق والقوانين والتشريعات السائدة. إضافة إلى بلدية الكرك الكبرى التي تعتبر  

مهام المحافظة على البيئة من مهامها الرئيسية خاصة فيما يتعلق بجمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة مستعينة  

لتي تقوم بإدارة مكاب النفايات الصلبة وفي بعض األحيان بمتعهدين من القطاع الخاص بمجالس الخدمات المشتركة ا

في منطقة اللجون ، اال أن دور البلدية والسلطات   السائلةإلى وجود مكب للنفايات  إضافةلنقل النفايات إلى المكاب ، 

يعزى يلك إلى ضعف قدرتها على التخطيط   المحلية في الجوانب األخرى من حماية الموارد البيئية ال زال محدوداا وقد

 .المتوسط والطويل والتفاعل مع برامج التنمية المحلية االقتصادية واالجتماعية

أما بالنسبة لمحافظة   طن،   317163من إقليم الجنوب فهي تعادل ما مجموعه    الصادرة   الصلبة وبالنسبة لكمية النفايات  

النفايات   فبلغت كمية  المنازل    ةالصادر  الصلبةالكرك  مليون طن على    1839053ألف طن مقابل    87750من 

 .%4.8أي ما نسبته  المملكةمستوى 

 :مساهمة القطاع الخاص

ما زالت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجاالت التنمية محدوداا  وخاصة في قطاع البيئة،  ويعزى  

اقتصادية أو حو  أدوات  إلى عدم وجود  هيا يلك بشكل عام  البيئة،  الخاص على االستثمار في  القطاع  افز لتشجيع 

إضافة إلى ضعف وسائل التوعية البيئية الموجهة إلى المستثمر والمدعمة بالحقائق واألرقام حول الجدوى والفائدة  

الشركات تعي مسؤوليت فان بعض  يلك  الرغم من  البيئية، وعلى  باالستثمارات  المتعلقة  ها  االقتصادية واالجتماعية 

االجتماعية وتقوم بدعم بعض األنشطة التي تساهم في نشر الوعي البيئي أو حمالت النظافة التي تعقدها الوزارة أو  

 .الجمعيات غير الحكومية

الحد من التلوث الصناعي وتوفير البنية التحتية الالزمة للتخلص من  أما بما يتعلق بالمشاريع الكبيرة الرامية إلى 

العمل جار على إشراك القطاع الخاص من خالل غرف الصناعة في تحمل جزء من الكلفة حيث    المياا العادمة فان

متر مكعب يوميا والعمل جار على    1800  االستيعابيةطاقتها    العادمةيوجد في محافظة الكرك محطة تنقيه للمياا  
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تشمل التجمعات    التوسعة يث أن  ح  التوسعةمتر مكعب بعد    5200لتصل إلى    االستيعابية لزيادة طاقتها    المحطةتوسعة  

في األحياء التي لم يتم ربطها بشبكة   المواطنينإلى ربط منازل    إضافة  والمنشية  الثنيةو    الصالحيةفي مناطق    السكنية

 م .  2025حتى عام  المحافظة احتياجاتم ليغطي  2022من المشروع بعام  االنتهاء الصرف الصحي وسيتم 

 البيـــــــــئي: الواقع  1.  15

نتيجة الغبار المتطاير من مناجم الفوسفات للمناطق   والحساسيةللمواطنين مثل الربو   متعددةتسبب أمراض  •

   .الصحراوية المنطقةإلى طبيعة  واألبيض باإلضافةمنها مثل سد السلطاني   القريبة 

أن   الفوسفات حيثمن مناجم  المنبعثةاألغنام نتيجة المياا   واإلضرار بأعالف والتربةإتالف المراعي   •

  .والزراعةيعتمدون على تربية األغنام  المنطقةمعظم سكان 

كونه يقع في اول مدخل   صحيةة اللجون وأصبح المكب مكرهه قفي منط السائلةوجود مكب للنفايات   •

يمر على الطريق الميكور يتنفس   القطرانة وان كل شخص –الكرك من الجهة الشرقية على طريق الكرك  

الروائح الكريهة مشيراا الى ان معظم الصهاريج تلقي بأحمالها بشكل عشوائي وعلى قارعة الطريق دون  

 مراقبة.

المياا    الكرك منفي منطقة سيل    الكريهة الروائح    انبعاث • تنقية  ال    التابعةمحطة  الكرك حيث  إلدارة مياا 

 واليباب.  وانتشار البعوض  الكريهةلهم نظرا للروائح يستطيع المواطنون النوم في مناز 

وجود الشركة   الكريهةالروائح    انتشارتواجد مزرعة للدواجن في منطقة الحزمان في لواء عي مما يؤدي إلى   •

 الشركة. من  المنبعثة الكريهةنتيجة الروائح  المواطنينللدواجن مما يؤثر سلباا على صحة  الوطنية

 .المحافظةانتشار العديد من مصانع البالط ومناشير الحجر في مختلف مناطق ومداخل   •

البنى   • الناتجتدمير  من    التحتية  مختلفة  مناطق  في  تنفييها  تم  التي  الصحي  الصرف  مشاريع  حفريات  عن 

 المحافظ، وعدم اكتمال ربط جميع مناطق محافظة الكرك بالصرف الصحي حتى االن.

 الكرك. لمصانع الحرفية بطريقة عشوائية في مختلف أنحاء محافظة انتشار المحالت وا •

 الفرص االستثمارية في القطاع البيئي  2.  15

 إعادة التدوير بشكل عام. •

 تحديث اليات محطات التنقية لتقليل االنبعاثات )الغازية والروائح( منها •
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 السادس عشر: السياحة 

     السياحية: قطاع  1- 16

ووجود عدد من المواقع   الكرك، تمتلك الكرك مقومات المدينة السياحية منها المواقع االثرية والسياحية كقلعة   •

ووجود بعض المعالم الطبيعية كالينابيع والعيون كمنطقة    الجنوبي ومؤتةالدينية كأضرحة الصحابة في المزار  

 زائر اجنبي ومحلي.    16275حوالي     2017حيث بلغ عدد زوار المحافظة لعام    حمادعين سارة ووادي بن  

لم تستطيع محافظة الكرك الحصول على الحصة األكبر من السياحة بغرض اإلقامة وقضاء الليلة فيها ويلك   •

بسبب نقص أماكن المبيت والخدمات المكملة التي تجعل من قضاء ليلة في الكرك أمرا غير ممكن بالنسبة  

 للسياح 

 ياحة في الكرك، فان فرص العمل في هيا القطاع قليلة ويسيطر عليها اليكور.  بسبب ضعف البنية التحتية للس  •

يعتبر قطاع السياحة واالثار من القطاعات اإلنتاجية المهمة في المحافظة والـيي ال يقتصر تأثيرا على الجانب   •

الجانـب االجتماعي والثقافي حيث تعد محافظة   ليشـمل  يتعداا  بل  المناطق  االقتصـادي فحسب  الكرك من 

 الغنية بالمواقع السياحية واالثرية ومنها: 

  قلعة الكرك  -1

تعد قلعة الكرك من اهم المواقع األثرية على المستوى الوطني حسب عدد من الرحالة والمستشرقين القدامى   •

 اليين زاروها. 

لكرك على تلة ترتفع  ( كيلومترا جنوبي العاصمة عمان وسط مدينة ا125تقع قلعة الكرك على بعد زهاء )  •

بينما تحيط بالتلة التي تقع    الجنوبية،( مترا عن مستوى سطح البحر تشرف غربا على منطقة األغوار  960)

من   ولمزيد  الجنوبية  الجهة  باستثناء  الثالث  جهاتها  من  األودية  األسوار  داخل  الكرك  ومدينة  القلعة  فوقها 

 التحصين للقلعة حفر خندق عميق وعريض. 

   أدر  -2

 ـ  األثرية:المعالم   

سم والتي كانت   40م بسمك 1،35سم بعرض  5،4ارتفاعه  من ثالث صرابيط ىما تبق : وهو أدرصربوط  •

الكشف في   وتم  القديم،  البرونزي  العهد  إلى  بالقرب من معبد يعود  البرك    أدر تقع    والقليل من عن بعض 

 الحجارة التي حفر عليها األنباط ورودا بشكل دائرة.  
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 السماكيه  -3

ثار فيها تعود إلى العصر الحديدي األول  حيث يكر أن أهم اآل  1935يكرت من قبل العالم نلسون جلوك   •

، حيث عثر فيها على قلعة مؤابية حصينة ويلك لحماية  )المعرجة( في خربة مدينة العاليا أو    متمثلةوالثاني  

كهوف عديدة تعود إلى العصر    السماكيهالحدود الجنوبية من منطقة مؤاب ومن اآلثار التي عثر عليها في بلدة  

وم والحديدي  تعود  البرونزي  زيتون  كيلك معصرة  قرية حمود  البيادر عن طريق  منطقة  في  نبطية  قابر 

 للعصر البيزنطي. 

 المشهد:                                                                                                   - مؤتة   -4 

  37،5يقع المشهد على بعد كيلو متر واحد إلى الشرق من الشارع العام المؤدي إلى بلدة   المزار مساحته   •

                         جامع.أقيم عليها  بقايا قنطرة حيثوهو عبارة عن تله صغيرا يظهر في أعالها   م. 34× 

 محي   -5

عام   • بيزنطية ضخ  1971وفي  مقبرة  اآلثار عن  دائرة  والشمالية  كشفت  الجنوبية  المنخفضات  في  تقع  مة 

تتراوح   القبور على شكل مجموعات وعلى أعماق مختلفة  هيا  وكانت  البلدة  بيالغربية من  ـ  50  نما  سم 

وقد وضع في كل حفرة لوحات حجرية على شكل مستطيل ويتوسطها حجر    األرض، سم من سطح  150

 مدة التي عاشها. علية نقو  أو كتابة تشير إلى اسم الميت وميزته وال

 يات راس   -6 

بنائين واعتقد أن إحداهما معبدا أو قصر مكون من حنيتين على   • بزيارتها حيث شاهد  الرحالة دويتي  قام 

جانبين المدخل لوضع التماثيل وهيا البناء مزود بدرج يقود الى الشرفة العليا باإلضافة الى وجود بركتي  

 المنطقة.    كان لهيا المكان أهمية دينية نظرا لوجود آثار ثالث معابد في نفس ماء.

 المزار -7

حيث يرقد الشهداء الثالثة جعفر بن أبي    مؤتة، كم من  3كم وعلى بعد  15تقع المزار جنوب الكرك حوالي   •

المزار فبنوا    رواحه.عبدا هلل بن    حارثة، زيد بن    طالب،  وقد اهتم الحكام المسلمون بمقامات الصحابة في 

تعلوها   مزارات  فوق    قباب، عليها  الخضراء  القباب  وأقيمت  المساجد  بناء  تطور  الالحقة  الفترات  وفي 

 األضرحة. 
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 البالوع   -8

لكي المار بنهر  ين لحماية الطريق المي والبالوع قلعة أقامها المؤاب  الكرك،كم شمال  25تقع البالوع على بعد   •

من قبل الرحالة هيد حيث    1930عام    البالوع(   )مسلةتعود أهمية الموقع الكتشاف    الموجب(  )سيلارنون  

 م.  ق. 1200أرخها عام 

المسلة عبارة عن حجر من البازلت يبلغ سمكها ثالثين سم إلى ثالثة وثالثين سم تحمل المسلة رسماا إلى   •

 حاتور. إلله المصري وخلفه آله الملك المؤابي يتسلم الصولجان من ا

 مقام النبي لوط   - 10

يتكون هيا الموقع األثري في األصل من كهف كونته الطبيعة، واستعمل ألول مرة في العصر البرونزي   •

عام. وفي العصر البيزنطي   فاآللالمبكر ويعتقد بعض الباحثين أن النبي لوط عا  فيه قبل أكثر من خمسة 

القرنين الخامس والسابع الميالدي.  قام المسيحيون األوائل ببناء كنيسة حول الكهف العتقادهم بأن    ن ما بي

 عمون. النبي لوط وبناته استعملوا المكان كملجأ لهم بعد أن دمرت مدينة سدوم وفية تمت والدة 

 الربــة - 12

القديمة احتلت مركزاا ها • العصور  الربة أعظم مدن مؤاب شأناا في  السلطاني حيث  كانت  الطريق  ماا على 

 الغربي. يشرف عليها جبل شيحان من الشمال 

  القصـر   - 13

  باسم )بيت   تبيرك هارسميت بالقصر نسبة إلى القصر النبطي الموجود فيها وقد يكرت من قبل الرحالة   •

 المنطقة. لكثرة الكروم الموجودة في   الكرك(

  أقدام.األرض حيث يبلغ قطر الواحد منها ثالثة  ملقاة على وأعمدتهيوجد هيكل نبطي بشكل مستطيل   •

يعود هيا القصر النبطي الى    أصغرأما داخل الهيكل اليي انهار قسم كبير من جدرانه فيوجد حطام أعمدة   •

   انطونيوس. الربع األول من القرن الثاني الميالدي زمن حكم اإلمبراطور اوريانوس أو 

 حصن اللجون   -14  

الكرك طول    22يقع على مسافة   • الشرقي من مدينة  الشمال  إلى  بارتفاع  190×    242كم  م حيث  6،4م 

وأساسات المعسكر وكيلك األبواب الرئيسية المؤدية    أسفرت الحفريات األثرية على اكتشاف بقايا وجدران

 المعسكرات الرومانية لحمايتها من هجمات األعداء. أبرزويعد هيا المعسكر من  إلية، 

 قصر أبشير    -15 
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كم إلى الشمال الغربي من مدينة القطرانة من أعظم األمثلة على 15يعتبر هيا القصر اليي يقع على بعد   •

   الرومانية.مخلفات اإلمبراطورية 

 قلعة القطرانة    - 16

 1531/  937المبنى: تاريخ  •

 العثمانية الحاكمة: الفترةالفترة/األسرة  •

 (.  1566 - 1520/ 974-926الفترة  راعي المبنى: السلطان سليمان القانوني )حكم في  •

 

 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 مشاكل القطاع  

 الحركة السياحية الخارجية والداخلية بسبب جائحة كورونا توقف  •

 نقص حجم االستثمارات السياحية مقارنة مع حجم المواقع السياحية األثرية.  •

لها ومن هنا اتت الحاجة    يمكن الترويجمحافظة الكرك تمتلك المواقع السياحية واالثرية التي    المالحظ انمن   •

الى تنشيط الترويج لهيا المناطق والهدف من تحفيز هيا القطاع هو إيجاد البيئة المنـاسبة لتنشيط السياحة  

 -طريق:  الداخلية والخارجية وخاصة السياحة الدينية عن 

 شهداء مؤته من خالل توفير البنية التحتيــة كاالستراحات والطرق والفنادق وغيرها.   تطوير منطقة أضرحة   •

اإلسراع في إنجاز المناطق السياحية ومن خالل اتجاهين أولهما باتجاا الســـياحة الدينية من خالل الترويج   •

األماكن األثرية والسياحية  خــالل إضافة    السياحية منلهيا األماكـن وثانيهما من خالل الترويج عبر الشركات  

 وغيرهما. وعين سارة   والبحر الميتفي الكرك كالقلعة 
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 الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 مشاريع كبيرة  

 ( 29جدول رقم )

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

  30 مليون  1 فندق ثالث نجوم 

 

 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 30رقم )جدول 

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

يمكن اقامتها في منطقة اليوبيل شمال الكرك أو  15 250000 مسبح وحمام تركي ومنتجعات 

 بالقرب من جامعة مؤتة  

  4 150000 مكتب تأجير سيارات سياحية  

  5 100000 معرض تسويق للحرف اليدوية

 

 مشاريع منزلية

 ( 31جدول رقم )

 مالحظات  العمالة  حجم االستثمار  وصف الفرصة 

بحاجة الى قنوات تسويقية وضمن منهجية تسويق    4-2 3000 -1000 حرف يدوية  

 واضحة المعالم  
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 السابع عشر: الزراعة 

 قطاع الزراعة:     1.  17

% من مجموع القوى  3.5  فيه يعملو% من الناتج المحلي اإلجمالي  3.8يساهم القطاع الزراعي بما نسبته   ▪

% منها إلى األسواق  92صادرات المملكة، ييهب   % من مجموع11الزراعية    وتشكل الصادراتالعاملة.  

يقدر بحوالي    باإلضافة  .العربية القطاع يرتبط مع ما  البيانات    مختلف، نشاط مساند    50الى ان هيا  وتشير 

% من المساحات المزروعة  11حيث ان    تنوميهوالمؤشرات الزراعية في المحافظة بانه قطاع يمتلك مقومات  

المروية   في المملكة تقع في الكرك، اال ان معظم اراضي المحافظة صحراوية ويتم االعتماد على الزراعة 

% من اجمالي  15يات التعاونية الزراعية والتي تشكل نحو  فيها، وكما يالحظ في المحافظة الدور الفاعل للجمع

 التعاونيات الزراعية في المملكة.  

 انتاج المحافظة الزراعي: 

 االنتاج النباتي:

  المملكة، % من المساحات المزروعة في  20تشكل مساحة االراضي المزروعة بالحبوب الشتوية في المحافظة   ▪

% من المساحة المزروعة في المملكة، اما فيما يتعلق    25روعة  اما الحبوب الصيفية فتشكل المساحة المز 

% من مساحة المزروعة في المملكة 1.1ال مزروعةالخضراوات الصيفية البعلية فتشكل مساحة االراضي  

 % من االراضي المزروعة بها الصنف في المملكة  3.7وتشكل الخضراوات الصيفية المروية 
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 تشير لواقع القطاع الزراعي: واهم المؤشرات التي 

 (  32جدول رقم )

 المساحة الكلية للمحافظة   دونم   3566895

 المساحة المستغلة   دونم   897552

 مساحة الخضراوات   دونم   67110

 مساحة األشجار المثمرة   دونم  61384

 مساحة المحاصيل الحقلية   دونم   228870

 مساحة األراضي الحرجية   دونم  205700

 مساحة المحرجة اصطناعيا   دونم  50000

 مساحة المراعي   دونم   396000

 مساحة المحميات الرعويه   دونم   58000

 عدد بيوت البالستيكية     1573

 عدد االبار االرتوازية     37

 اعداد مزارع الدواجن   مزرعة   154

 البياض اعداد مزارع الدواجن  مزرعة   14

 عدد خاليا النحل   خلية   2100

 اعداد الثروة الحيوانية   
 ضأن   رأس   563735

 ماعز   رأس    771547
   2020مؤشرات مديرية زراعة الكرك لعام  •

 (  34جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  القصبة   المزار الجنوبي   القصر   فقوع  عي  القطرانه  

 عدد البيوت البالستيكية   250 85 17 20  56

 االبار االرتوازية   8 2 7 0 0 17

 معاصر الزيتون   3 0 1 0 1 0

 .   2020لعام   المصدر: مديرية الزراعة •
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 مؤشرات زراعة حسب ألوية المحافظة :  

 (  33جدول رقم )

الوحدة  

 اإلدارية 

المساحة  

 الكلية /دونم 

المساحة  

المستغلة  

 زراعيا

مساحة  

المحاصيل 

 الحقلية  

مساحة  

 الخضراوات 

مساحة  

األشجار  

 المثمرة

اعداد  

الحائزين 

للثروة  

   النباتية 

مزراع  

الدواجن  

 الالحم  

مزارع  

الدواجن  

 بياض 

الثروة  

الحيوانية 

 ضأن

الثروة  

الحيواينة 

 ماعز  

اعداد  

الحائزين 

للثروة  

 الحيوانية 

قصبة  

 الكرك 

765000 200000 50420 4250 18000 1200 44 7 138033 39892 1106 

المزار  

 الجنوبي  

493030 250000 80000 4200 17400 1000 41 4 124358 33414 1292 

 184 10430 12647 0 30 500 1300 500 10000 20000 120000 عي 

 556 23782 62333 2 26 1350 12760 2600 60000 200000 242900 القصر

 790 20810 147029 1 0 300 1500 2500 10400 25000 1073000 القطرانة  

 571 17064 45555 0 2 700 8924 560 18050 57552 101960 فقوع 

االغوار  

 الجنوبية 

771005 145000 0 45000 1500 1160 11 0 33780 62420 721 

 5220 207812 563735 14 154 6210 61384 59610 228870 897552 3566895 المجموع  
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  أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي  2.  17

 وانعكاس يلك على االنتاج الزراعي. تيبيب االمطار   •

 تفتت الملكية والزحف العمراني على حساب االراضي الزراعية.  •

 ضعف تسويق المنتجات الزراعية وعدم وجود مصانع للتصنيع.  •

 العزوف عن العمل الزراعي بسبب عدم جدوى العمل الزراعي.  •

الزراعة )لنقل  ارتفاع تكلفة المياا على المزارعين بسبب قلة االبار االرتوازية   • وقلة امكانيات مديريات 

   (.الميااتنكات 

 عدم توفر اليات وامكانيات الكافية لمديريات الزراعة لخدمة المزارعين.  •

 عدم وجود طرق زراعية كافية للوصول الى المناطق الزراعية لخدمتها بشكل كامل  •

 .  لميااابشكل جيد ويلك لقلة االمكانيات للحفاظ على  المياا عدم وجود ينابيع  •

 عدم مشاركة مديريات الزراعة في اللجان اللوائية لتنظيم الطرق الزراعية  •

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 مشاريع كبيرة 
 ( 35جدول رقم )

 مشروع مركز تدريج خضار   

 مزارع ابقار ومصنع البان  

 
 مشاريع متوسطة وصغيرة 

 ( 36جدول رقم )

 البلدي مشروع زراعة القمح  

 مزرعة زراعة مائية  

 
 مشاريع منزلية

 ( 37جدول رقم )

 زراعة نباتات طبية وعطرية 
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 الثامن عشر: الصناعة 

 وتنقسم الصناعة المحلي لألردن% من اجمالي الناتج  21.2بما نسبته  2010ساهمت الصناعة االردنية للعام   ▪

%, والصناعات  17.6االردنية الى ثالث اقسام رئيسية هي: الصناعات التحويلية والتي كانت نسبة مساهمتها  

 %.   2,2%, والكهرباء والماء والتي ساهمت بـ 1,4االستخراجية التي ساهمت بما نسبته 

الرواتب التي تدفع للموظفين  يعتبر نشاط الصناعة في الكرك نشاط محدود باستثناء صناعة المالبس. وتعتبر   ▪

 خرى. افي صناعة المالبس منخفضة وساعات العمل طويلة مقارنة مع صناعات 

  ركة ( ش 39) 2017 عامنهاية كات الكلي ضمن مدينة الحسين بن عبد هللا الثاني الصناعية حتى لشربلغ عدد ا ▪

عمالة    1193( فرصة عمل منهم  4114)  حوالي ووفرت    أردني.دينار    ن( مليو47بحجم استثمار كلي بلغ ) 

 عمالة اجنبية.  2921محلية و

عدد الشركات المنتجة وعدد العمالة وحجم االستثمار حسب قطاع االنتاج حتى نهاية عام الجدول التالي يبين   ▪

2019 

 ( 38جدول رقم )

 معلومات القطاع الصناعي في الكرك   

 

 الصناعي  القطاع

 

 المنتجةعدد الشركات 

 4 النسيجية

 22 مواد غيائية 

 1 صناعات انشائية

 4 بالستيكية 

 5 كيماوية 

 3 الورق والتعبئة والتغليف  
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 المدن الصناعية   .1

 المدن الصناعية العامة ▪

 )منطقة صناعية مؤهلة(  الكرك    -الثاني الصناعية المؤهلة  عبد هللامدينة الحسين بن  ▪

 المدن الصناعية الخاصة

 مدن صناعية خاصة في محافظة الكرك  رال يتوف ▪

 

 الكرك  -الثاني الصناعية المؤهلة عبد هللامدينة الحسين بن 

ــناعية حكومية     ▪ ــبة الكرك وترتبط بميناء   كم عن15وكم جنوب عمان   110تبعد   مؤهلة، ثاني مدينة صــ قصــ

ة على البحر األحمر بطريق   ة    ســـــريع، العقـب الـي ا اإلجـم ــاحتـه ا   ، م  580,000تبلغ مســـ املين فيـه وبلغ ـعدد الـع

 عامل.4114

 المنطقة الحرة 

  750مستودع مساحة كل منها  2( دونمات تقريبا، كما تضم 7( دونم المساحة المسفلتة منها ) 138تبلغ مساحتها ) 

 االستثمارات في المنطقة الحرة:   أبرزيلي  الصناعية وفيماالثاني  عبد هللاداخل مدينة الحسين بن  ، وتقع2م

 (  41جدول رقم )

 الحرة   المنطقةاستثمارات 

 رأس المال المسجل   نوع النشاط  جنسية الشركة  اسم الشركة  

 الشركة الدولية الستثمارات الصخر الزيتي

 أردينه

  تجاري 

  تجاري  شركة الجيور لتجارة السيارات  

 85000 صناعي شركة سليمان البغدادي 

  خدمات  عطا هللا فارس النوايسة  

 1000 خدمات  المحادين    وعلىشركة ياسين الصرايرة 

  خدمات  شركة مازن محمد فرج 

  تجاري  فادي الرواشدة  

 3000 صناعي شركة الصرايرة وابو عساف 

 شركة الدائن لالستيراد والتصدير  

 عراقية 

 100000 تجاري 

 300000 تجاري  شركة الرسالة للتخزين واالستثمار 

 100000 تجاري  شركة الفائد الدولية  

 100000 تجاري  شركة فالح وحسن عمر

 400000 تجاري  شركة داود وشريكته 
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 200000 تجاري  شركة المسبار للتخزين واالستثمار 

 150000 صناعي شركة اريدو لصناعة المياا المعدنية  

 200000 تجاري  شركة الخالدية الدولية للتجارة واالستيراد 

 30000 صناعي مصرية  شركة ارابكو الدولية  
 

 واقع المشاريع االقتصادية واستثمارات القطاع الخاص. .2

  مشاكل القطاع 

االئتـمان األمر اـليي يقف ـعائـقاا في وـجه تموـيل االســـــتثـمارات  االرتـفاع في نســـــب الـفاـئدة البنكـية على قروض   ▪

 الجديدة وتوسع االستثمارات القائمة.

 الركود العام الحاصل وخاصة فيما يتعلق بأسواق التصدير. ▪

انـشاء المـصانع دون عمل الدراـسات الفنية ودراـسات الجدوى وعدم إتباع األـساليب اإلدارية والفنية الحديثة لعدم  ▪

 رة عند اصحاب المصانع مما يؤدي إلى تعثر هيا المصانع وفي بعض الحاالت إفالسها.وجود الخب

تـشدد وزارة البيئة في منح التراخيص والموافقات للمـشاريع احيانا، وفي نفس الوقت فأن الوزارة ال تقوم بالدور   ▪

 المطلوب في معالجة المشاكل البيئية القائمة.

والهدف من تحفيز هيا القطاع هو خلق فرص تنموية جديدة والمساهمـة في معالجة المشاكل القائمة ومن أهمها   ▪

 أهمها: مشكلتي الفقر والبطالة عن طريـق العديد من اإلجراءات التنفييية من 

نع ويمكن ان تقوم إعادة تأهيل العاطلين عن العمل من خالل إعداد برامج تدريبية متخصصـة وحسب احتياجات المصا-1

 الدور. جامعة مؤته وكلية الكرك بهــيا 

الخارجية ال -2 للمدينة الصناعية ويلك لجيب رؤوس األموال وتوطينها وخاصـة من خالل االستثمارات  الترويج 

سيما وان المحافظة غنية بخامات المعــادن وبقربها من البحر الميت اليي يحتوي على خامات معدنية ال توجد إال 

 األوروبية. ـــي األردن وفلسطين وعليها طلب كبير من األسواق العالمية وخاصة الســـوق ف

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3.  18

 مشاريع كبيرة 
 ( 42جدول رقم )

 استخراج مادة السيلكا   مقلع ومصنع رخام 
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 التاسع عشر: التجارة  

 قطاع التجارة والخدمات  

يوجد في محافظة الكرك غرفتي تجارة وهي غرفة تجارة الكرك وغرفة تجارة المزار الجنوبي وهيا الغرف تشمل  

  كافة الوية المحافظة. 

لعام يبين الجدول التالي االنشــطة االقتصــادية الصــغيرة المرخصــة من قبل بلدية الكرك وغرفة تجارة الكرك   ▪

 وهي كالتالي:  والقطرانة واالغوار الجنوبية  والتي تشمل لواء القصبة والقصر وفقوع    2019

 ( 43جدول رقم )

 االنشطة االقتصادية الصغيرة  

 عدد المسجلين  القطاع 

 780 قطاع المواد الغيائية  

 44 قطاع الكهرباء وااللكترونيات

 360 والمجوهرات قطاع االلبسة والنوفوتيه 

 94 قطاع الصحة واالدوية ومستلزماته 

 153 قطاع االنشاءات ومواد البناء

 198 قطاع السيارات واالليات الثقيلة ولوازمها 

 18 القطاع المالي والمصرفي

 149 قطاع االثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية  

 78 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 382 قطاع الخدمات واالستشارية وغيرها 

 2256 المجموع 

  

 

الجنوبي حتى تاريخ   المزار  بيانات غرفة تجارة  التجارية وحسب  القطاعات  فيما يخص  اما  من    12/2019/ 11* 

 تاجرا موزعة على النحو التالي:    554التجار والشركات قد بلغ بالمجمل 
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 ( 44جدول رقم )

 لغرفة المزار  التجاريةالقطاعات 

 عدد المسجلين  القطاع 

 45 قطاع السيارات  

 189 قطاع المواد الغيائية  

 16 قطاع االتصاالت

 45 قطاع االثاث

 49 قطاع األلبسة 

 17 قطاع التعليم

 26 قطاع المحروقات ووكاالت الغاز

 50 قطاع األدوات الصحيه

 117 قطاع االنشاءات

 554 المجموع

 

 :تواجه القطاع التجاري. أبرز التحديات التي 2.  19

   وعشوائية منح رخص مهن تجاريةعدم وجود دراسات قطاعية للمحافظة بشكل عام  •

 .المدينةوجود المشروع السياحي في مدينة الكرك كان له االثر السلبي على تجار   •

 السوريين( على القطاع التجاري. الالجئيندخول العمالة الوافدة ) •

 المعنية لمنح بعض الرخص الصناعية.ضعف التشبيك بين الجهات   •

  

 . أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخدمي:3.  19 

 اعتماد قطاع الخدمات على العمالة الوافدة بشكل عام.  •

والمدن   • العاصمة  من  مثيلهم  مع  المنافسة  على  المحافظة  في  الموجود  الخدمات  قطاع  قدرة  عدم 

 الرئيسية في المملكة. 

 االستثمارية في القطاع التجاري والخدمي: . الفرص 4.  19

 مشاريع كبيرة 

 ( 45جدول رقم )

 مجمعات تجارية متخصصة  

 مستشفى خاص

 مراكز تدريب متخصصة 
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 عشرون: التمويل 

 . التمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: 1.  20

 

 المؤسسات والشركات والبنوك التمويلية.

ات التمويل الميكروي المتخصـصـة، فيوجد في محافظة الكرك ) ▪ ـس اط مؤـس بة لنـش ات،  6وبالنـس ـس ( فروع لهيا المؤـس

 توزعت على النحو التالي:

 ( 46جدول رقم )

 مؤسسات التمويل الميكروية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم المؤسسة 

 (NMB)البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 

 (MFW)شركة صندوق المرأة 

 (TAMWEELCOM)تمويلكم -الشركة االردنية لتمويل المشاريع الصغيرة

 فيتاس لتمويل المشاريع الصغيرةشركة 

 (CAB)شركة بنك القاهرة عمان 

 االهلية لتمويل المشاريع الصغيرة  

 الشركة النمويجية 

 المجموع 
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 :2020لعام   الجهات التمويلية وحجم االقراض الممنوحوالجدول التالي يبين توزيع المقترضين بحسب   ▪

 ( 47جدول رقم )

 مؤسسات التمويل المتخصصة 

 المنطقة 

 المؤسسات الحكومية العاملة بشكل رئيسي في مجال التمويل  

   اإلقراض الزراعي  صندوق  صندوق التتنمية والتشغيل 

التمويل حجم  حجم المستفيدين  حجم القروض  عدد المستفيدين   

 الكرك 

268 2426342 

486 1843368 

 1228265 308 المزار الجنوبي 

 1803274 419 القصر  

 2445450 410 غور الصافي

 7320357 1623 2426342 268 المملكة 

 الدولي.المصدر: وزارة التخطيط والتعاون 
 

ــة االقراض الزراعي )فرع الكرك، فرع المزار الجنوبي، فرع   4يوـجد في مـحافـظة الكرك   ▪ فروع لمؤســـــســـ

 .القصر، فرع غور الصافي(

 والتشغيل.يوجد في محافظة الكرك فرع واحد لصندوق التنمية   ▪

 البنوك التجارية.

 ( 48جدول رقم )
 البنوك التجارية

 

 المصدر: البنك المركزي االردني / فرع الكرك 
 . أبرز التحديات التي تواجه القطاع التمويلي:2.  20

 ضعف الضمانات للمقترضين.  •

 تعثر المشاريع التجارية نتيجة عدم التخطيط المسبق للمشروع.  •

 المكاتب عدد  عدد الفروع   البنك

  3 بنك اإلسكان 

 0 1  بنك األردن 

 1 4 البنك اإلسالمي األردني 

  1 البنك العربي 

 1 2 بنك القاهرة عمان 

 0 1 البنك األهلي 

  1 البنك األردني الكويتي 

  1 البنك التجاري األردني 

  1 بنك سوسيته جنرال 

  2 البنك العربي االسالمي الدولي 

  ABC 1بنك 

  1 بنك االتحاد  

 2 19 المجموع 



 

67 
 

 المحافظة: واحد وعشرون: تحليل أبرز األبعاد التنافسية في 

 تمتلك المحافظة الميزة النسبية في القطاع السياحي ويلك على الصعيد التاريخي واالثري والعالجي.  •

 والمرتفعات الجبلية.  غوريهالتعدد المناخي ما بين المناطق الغورية والشفا  •

يوجد في المحافظة عدد من المعادن الغير مستغلة حالياا مثل الصخر الزيتي في منطقة اللجون والكبريت    •

 في منطقة اللسان باإلضافة إلى الزيوت ومعدن الدولوميت. 

 جيب الصناعات التحويلية المكملة لصناعة التعدين القائمة والمستقبلية.  •

يد والسمن وزيت الزيتون والمنتجات الزراعية بأكملها عبر  الترويج لمواد الجمقدرة المحافظة في تطوير   •
إنشاء هيئة للتسويق والترويج على مستوى المملكة والعالم لزيادة الطلب على تلك المنتجات وبالتالي زيادة  

 اإلنتاج في المحافظة.   
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 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 توفر الموارد المعدنية كالفوسفات والصخر الزيتي   ▪

 ترتبط المحافظة بشكل جيد بشبكة الطرق الرئيسية في األردن.  ▪

% من سكان  99جميع التجمعات مخدومة بالتيار الكهربائي حيث أن  ▪
 المحافظة متصليــن بشبكة الكهرباء العامة. 

ة  جميع التجمعات مخدومة بشبكة مياا ضمن المواصفات والمعالج  ▪
بأن نسبة الفاقد في المحافظة من   تتميز الشبكةالمخبرية الممتازة. كما 

 النسب المتدنية في المملكة. 

تحتوي محافظة الكرك على عدد جيد من وسائط النقل وخاصة   ▪
 العمومية منها. 

تغطي الخدمة الهاتفية والخدمات البريدية جميع التجمعات السكانية في   ▪
 المحافظة. 

درسة، وطالب لكل معلم، وطالب لكل شعبة،  معدالت )طالب لكل م ▪
 معلم لكل شعبة( كانت اقل في الكرك منها للعاصمة. 

وجود جامعة مؤتة وكلية المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية،   ▪
وفروع لجامعات أخرى مثل الجامعة العربية المفتوحة واألكاديمية  

 العربية للعلوم المصرفية.   

 محافظة الكرك جيد جداا. الوضع الصحي في   ▪

في محافظة   2010ارتفاع نسبة السكان الناشطين اقتصاديا في عام  ▪
 %. 4.2بـ الكرك عن مثيلتها في العاصمة 

لجوء مواطنين مناطق الجنوب للخدمات الصحية المقدمة في العاصمة   ▪
 بدل الكرك لغياب تخصصات طبية معينة. 

مة والدفاع التي متوقع  االعتماد في الوظائف على قطاعي اإلدارة العا ▪
ان تنخفض قدرتهم على التوظيف انخفاضا ملحوظا في السنوات  

 القادمة.  

لجوء المستثمرين إلى محافظات أخرى لعدم توافق مخرجات التدريب   ▪
 المهني مع االختصاصات المطلوبة لمشاريعهم. 

ازدياد وتيرة الهجرة إلى العاصمة والخارج نتيجة عدم تطوير   ▪
 المحافظة اقتصاديا وارتفاع نسب البطالة فيها.  

لجوء سكان الكرك إلى المراكز التجارية في العاصمة لتدني األسعار  ▪
 فيها مقارنة مع الكرك.  

 فقر  وجود مناطق جيوب  ▪

 ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة   ▪

 ين التجمعات السكانية  تباعد المسافات ب ▪

 عدم تناسب مخرجات التدريب المهني مع سوق العمل   ▪

 التهديدات  الفرص 

استقطاب استثمارات في قطاعات غير مستغلة كالفنادق والمستشفيات   ▪
والنقل والتسلية والترويح السياحي واليي من شأنه زيادة فرص العمل  

 في المحافظة. 

 التعليم الخاص للمرحلة الثانوية. يوجد مجال لالستثمار في قطاع  ▪

تحفيز القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الصحي الخاص عن   ▪
المحافظة واليي من شأنه رفع    خاصة فيطريق تشجيع مستشفيات 

مستوى الرعاية الصحية اإلجمالية كما سيعمل على تحسين الوضع  
 االقتصادي للمحافظة.  

 المتجددةإمكانية استقطاب مشاريع الطاقة   ▪

 تحسين األجور والتامينات في سوق العمل   ▪

 تطوير اليات الشراكة مع القطاع الخاص   ▪

 وجود الالمركزية   ▪
 

لجوء مواطنين مناطق الجنوب للخدمات الصحية المقدمة في العاصمة   ▪
 بدل الكرك لغياب تخصصات طبية معينة. 

توقع  االعتماد في الوظائف على قطاعي اإلدارة العامة والدفاع التي م ▪
ان تنخفض قدرتهم على التوظيف انخفاضا ملحوظا في السنوات  

 القادمة.  
لجوء المستثمرين إلى محافظات أخرى لعدم توافق مخرجات التدريب   ▪

 المهني مع االختصاصات المطلوبة لمشاريعهم. 
 توالي مواسم الجفاف وقله المصادر المائية   ▪
 ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج   ▪
قدرة المواطنين ومجتمع االعمال في المحافظة على تلبية شروط  ▪

 االئتمان.  
 


