
 

 

 محافظة عجلون
 

 

 

 

 

 محافظة عجلون

 

 :لمحة عامة

تعتبر محافظة عجلون من أجمل محافظات المملكة 
حسٌن بن الوأطلك علٌها جاللة المغفور له الملن 

، ةطالل طٌب هللا ثراه اسم المحافظة الجمٌل
تتمٌز محافظة عجلون بالطبٌعة الجبلٌة المتباٌنة و



ها من االشجار الحرجٌة الكثٌفة وغابات اللزاب االرتفاع وبتضارٌسها الخالبة ومخزون
ً البارد شتاًء حٌث ٌعمل هذا المناخ على جذب السٌاح  والسندٌان وكذلن الطمس المعتدل صٌفا

  .على مدار السنة
 

 :والمناخ التضارٌس

 
( ملم و معدل درجات الحرارة فً فصل الشتاء 7>0ٌبلغ معدل هطول األمطار فً عجلون )

وتتمٌز بتضارٌسهــا المختلفة فهنان ( درجة .  ::فً فصل الصٌف ) ( درجات ، و>)
(م 8817)بٌناالرتفاعات  تراوحالمناطك المرتفعة والمناطك المنخفضة) الشفاغورٌة(حٌث ت

ً فً المحافظة وفر لم فوق سطح البحر، االمـر الذي  ( 27>إلى)  النتاج الزراعً ، تنوعا
 وجمال الطبٌعـة.

 

 الموقع والمساحة:

 
، 9كم (97;تبلغ مساحة المحافظة )، وتمع محافظة عجلون فً الشمال الغربً من المملكة

تعتبر ثانً أصغر محافظات المملكة و ،% ( من مساحة المملكة>.7مشكلة بذلن ما نسبته ) 
 .بعد محافظة جرش

 

 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 

لدر عدد سكان %( ، و :.9والً )م ح9771 – 9770بلغ معدل النمو السكانً بٌن عامً 
( نسمة أي ما 77>;:8بحوالً ) 9770حسب دائرة اإلحصاءات العامة لعام محافظة عجلون 

( تجمعا سكانٌا، >>، وٌتوزع سكان المحافظة على )%( من اجمالً سكان المملكة:.9نسبته )
الً السكان أهمها مدٌنة عجلون، عٌن جنا، صخرة، كفرنجة، عنجرة وخربة الوهادنة، أما ب

فٌتوزعون على بالً التجمعات السكانٌة، وتشكل نسبة السكان الذٌن ٌمطنون الرٌف حوالً 
وتبلغ  %( من إجمالً عدد سكان المحافظة،2.>0%( فً حٌن تشكل نسبة الحضر )8.;9)

شخص/كم( 97:) الكثافة السكانٌة
9

( أسرة ومتوسط حجم األسرة 9:812، وعدد األسر )
ٌتعلك بتوزٌع السكان حسب الجنس فتشٌر اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور وفٌما  ( فرد،1.>)

والجدول التالً   .%( من إجمالً عدد سكان المحافظة2;%(، ونسبة اإلناث )8>تصل إلى )
 ٌبٌن توزٌع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة عجلون.

 

 (1الجدول رلم )

 واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة عجلون التوزٌع السكانً حسب الجنس



عدد السكان  اللواء

 )نسمة(

النسبة من 

المحافظة 

% 

 المساحة

 2كم

 النسبة

% 

معدل الكثافة 

 السكانٌة

 اناث ذكور 2فرد/كم

 89: ;.02 =8.::: 00.9 1>71> 92:9> لصبة عجلون

 >8: =.97 =;.=1 99.1 1;7>8 9==>8 كفرنجة

 321 111 62..41 111 134511 المجموع

 .9770دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  التمسٌمات اإلدارٌة:

 -عدد االلوٌة فً المحافظة هما لوائٌن :

  عجلونلصبة  لواء: أوال  
 كفرنجة لواء:  ثانٌا

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8الخارطة رلم)

 حافظة عجلون حسب األلوٌة والمرىخارطة م

 





 لمحافظة عجلونأبرز المشارٌع الرأسمالٌة 
 
 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصات 
211. 

نسبة 
اإلنفا
 ق%

نسبة 
اإلنجاز

% 

 المالحظات

مجموووووووووووووووووع المشووووووووووووووووارٌع  
الرأسوووومالٌة للمحافظووووة منهووووا 

 المشارٌع التالٌة

 1.134.1 34   

فاااً  نى لصااار العااادلمبإنشااااء .8
 .عجلون

وزارة 
 العدل

المشاااااااااروع ٌساااااااااٌر   88 877 077
 حسب المخطط

انشااااااء مبناااااى دفااااااع مااااادنً  .9
 .صخره/عجلون

وزارة 
الدفاع/ا
لدفاع 
 المدنً

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  >> 27 77>
 .حسب الخطط

وزارة  إنشاء سد كفرنجة. .:
المٌاه 
 والري

:<7 7 < 
 

المشااااروع ٌسااااار دون 
المساااااتوى  المخطاااااط 

 له.

مشااااااااااارٌع وزارة التربٌاااااااااااة  .;
إنشاااااءات مختلفااااة وإضااااافات 

 غرف صفٌة.

وزارة 
 التربٌة

 ع لٌد التنفٌذ.ٌراالمش 9> 1> >:>

وزارة  إنشاء نادي للمعلمٌن. .>
 التربٌة

المشاااااااااااروع ٌسااااااااااار  7= 8: 8777
 حسب المخطط له.

 -تنفٌااااااذ طرٌااااااك عااااااٌن جنااااااا .=
عنجااااااارة ساااااااوف المرحلاااااااة 

 .الثانٌة

وزارة 
 األشغال

 طرح العطاء تم >: 10 77>

صااااااٌانة الطاااااارق الرئٌسااااااٌة  .0
 والنافذة.

وزارة 
 األشغال

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  >= 2; 8777
 حسب المخطط له. 

مشااااااااروع حزمااااااااة االمااااااااان  1
 االجتماعً

وزارة 
 التخطٌط

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  7 7 77:
 حسب المخطط

وزارة  مشروع تعزٌز االنتاجٌة .2
 التخطٌط

تااااااام االنتهااااااااء مااااااان  7; :; ;;1
 المشروع

شااااااروع تطااااااوٌر السااااااٌاحة م 87
 الثالث

وزارة 
 التخطٌط

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  87 2 77>8
 حسب المخطط

تطوٌر التعلٌم نحو االلتصاد  88
 المعرفً

وزارة 
 التخطٌط

تااااااام االنتهااااااااء مااااااان  >2 12 =>>
 المشروع



انشاء مبنى متصرفٌة كفر  89
 انجة

وزارة 
 الداخلٌة

المشروع ٌسٌر دون  7 7 977
 المستوى المخطط

ة التحتٌة لمشروع جبل البنٌ :8
 عجلون التنموي

وزارة 
 المالٌة

:777 7 7  
المشروع ٌسٌر دون 

 المستوى المخطط

 

دعم مشارٌع المجلس االعلى  ;8
 للشباب

وزارة 
 المالٌة

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  07 0= 177
 حسب المخطط

وزارة  دعم مشارٌع االولاف >8
 المالٌة

المشااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  97% =1 77;
 حسب المخطط له

وزارة  ستصالح االراضًا =8
 الزراعة

المسااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  7%> 2; 907
 حسب المخطط له

وزارة  حزمة مشارٌع وزارة الصحة 80
 الصحة

المسااااااااااروع ٌسااااااااااٌر  97% 81 8877
 حسب المخطط له

 

 ألهم المشارٌع التنموٌة والرأسمالٌة لمحافظة عجلون مخالصة التمٌٌ

 

 .211فً لانون الموازنة العامة لعام مخصصات النفمات الرأسمالٌة للمشارٌع التنموٌة 

 
( ألف دٌنار 1.;:807لدرت النفمات الرأسمالٌة لمشارٌع محافظة عجلون بنحو ) 

موزعة على مختلف المطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومٌة وبلغ حجم 
 %( من;.;:( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته )1.;=1>اإلنفاق الفعلً على هذه المشارٌع )

، وتعتبر هذه النسبة ضمن  9772/=/7:إجمالً المخصصات الممدرة للمحافظة حتى نهاٌة 
 (.8المستوى المستهدف ، كما هو واضح فً الشكل رلم )

 )باأللف دٌنار( 

 ممدر البٌان
211. 

االنفاق حتى 
31/6/211. 

 نسبة اإلنفاق الفعلً %

 ;.;: 1.;=1> 1.;:807 المشارٌع الرأسمالٌة
 ئرة الموازنة العامة.المصدر: دا

 

 (1الشكل رلم )
 

وٌشٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب المطاعات الوظٌفٌة إلى إستئثار لطاع الشؤون 
 9772%( من إجمالً مخصصات محافظة عجلون لعام 0.2;اإللتصادٌة على ما نسبته )

خالل خلك  وذلن من أجل تنمٌة المحافظة إلتصادٌاً والمساهمة فً تخفٌض معدالت البطالة من
فرص عمل جدٌدة من مشارٌع البنٌة التحتٌة ومشارٌع تعزٌز اإلنتاجٌة وتحفٌز اإلستثمارات 

%( من >.;8المحلٌة ، وجاء فً المرتبة الثانٌة لطاع التعلٌم والذي حاز على ما نسبته )



إجمالً مخصصات المحافظة وتاله لطاع الترفٌه والثمافة والشؤون الدٌنٌة كما هو موضح فً 
 ( .9لشكل رلم )ا

 (2شكل رلم )
 
 
 
 
 

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

مان حٌاث حجام المخصصاات المرصاودة لمحافظاة عجلاون حٌاث تام  االولىحظٌت وزارة المالٌة بالمرتبة  
الً المخصصاات المرصاودة للمحافظاة %( من اجما1.;9( الف دٌنار مشكلة ما نسبته )997;رصد مبلغ )
%( ماان المخصصااات المرصااودة لااوزارة المالٌااة فااً 98( الااف دٌنااار اي مااا نساابته )=.>11.وتاام انفاااق )

وهً نسبة دون المستوى المساتهدف وٌعاود السابب  الاى عادم المباشارة بتنفٌاذ  9772/=/7:المحافظة حتى 
%( من 08دٌنارللمشروع مشكال ما نسبته ) (الف777:مشروع جبل عجلون التنموي حٌث تم رصد مبلغ )

 اجمالً مخصصات الوزارة للمحافظة 
 
 

 -وزارة التخطٌط والتعاون الدولً :
احتلت وزارة التخطٌط المرتبة الثانٌة من حٌث حجم المخصصات المرصودة حٌث تم رصد 

%( من إجمالً المخصصات المرصودة 81.1( ألف دٌنار مشكل ما نسبته )977:مبلغ )
%( من المخصصات المرصودة 8:( ألف دٌنار أي ما نسبته )8778.1حافظة وتم إنفاق )للم

 ، وتعتبر هذه النسبة ضمن المستوى المستهدف.9772/=/7:لوزارة التخطٌط 
 

 
 -وزارة التربٌة والتعلٌم :

جاءت وزارة التربٌة والتعلٌم فً المرتبة الثالثة من حٌث حجم المخصصات المرصودة 
بلغت حجم المخصصات المرصودة لوزارة التربٌة للمحافظة ما ممداره  للمحافظة حٌث

%( من إجمالً المخصصات للمشارٌع الرأسمالٌة 80.8( ألف دٌنار مشكلة ما نسبته )9287)
%( من المخصصات ::( ألف دٌنار أي ما نسبته )200.1للمحافظة ، تم إنفاق ما ممداره )

 .9772/=/7:حتى 
 

 -الصحة :
( ألف دٌنار 81=8صصات المرصودة لمطاع الصحة للمحافظة ما ممداره )بلغ حجم المخ

%( من إجمالً المخصصات للمشارٌع الرأسمالٌة للمحافظة ، تم إنفاق >.2مشكلة ما نسبته )
 .9772/=/7:%( من المخصصات حتى =.99( ألف دٌنار أي ما نسبته )==:ما ممداره )

 
 



 -اإلشغال العامة واإلسكان :
خصصاااات المرصاااودة لاااوزارة االشاااغال العاماااة واالساااكان فاااً المحافظاااة ماااا بلاااغ حجااام الم

%(مان اجماالً المخصصاات للمشاارٌع الاراس 1.2(الف دٌنار مشكلة ما نسابته)77>8ممداره)
%( ماان المخصصااات :.9=( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته )>:2مالٌااة للمحافظااة، ، وتاام إنفاااق )

، وهااً نساابة 9772/=/7:المحافظااة حتااى المرصااودة لااوزارة األشااغال العامااة واإلسااكان فااً 
اعلااى ماان المسااتوى المطلااوب وتركاازت األعمااال فااً تنفٌااذ مشااارٌع إنشاااء وتحسااٌن الطاارق 

 المروٌة والثانوٌة والطرق الزراعٌة وتنفٌذ طرٌك عٌن جنا عنجرة سوف المرحلة الثانٌة.
 
 

 -الزراعة :
( ألف دٌنار 8888.0) بلغت المخصصات المرصودة لمطاع الزراعة للمحافظة ما ممداره

%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فً =.=مشكلة ما نسبته )
%( من المخصصات المرصودة =.91( ألف دٌنار أي ما نسبته )80.0:المحافظة، تم إنفاق )

 .9772/=/7:لهذا المطاع حتى 
 
 

 -وفٌما ٌلً بطالة وصف ألهم المشارٌع التً تم تمٌٌمها:
 
 

 أللف دٌناربا

 مشروع إنشاء مبنى لصر العدل فً عجلون -1

 611. الكلفة الكلٌة: 

 

 شهراً  =: مدة التنفٌذ:
 077 : .211مخصصات عام 

 077 :.31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 :.211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

877% 
877% 

فً المولع ٌهدف المشروع إلى إنشاء بناء حدٌث جار العمل  سٌر العمل فً المشروع :
 نموذجً مستمل لمحكمة العدل فً عجلون

 - األوامر التغٌٌرٌة :
 %88 نسبة االنجاز التراكمٌة :

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات تمٌٌم المشروع :

  .  مالحظات :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 اء مبنى دفاع مدنً صخرة/ عجلونوتحدٌث االبنٌة / انش تطوٌر -2

 الكلفة الكلٌة :
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

<77  
 ٌوما987
<77 
;<7 

 

 :.211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

27% 
<<% 

 .  سٌر العمل فً المشروع:
 الٌوجد.  األوامر التغٌٌرٌة :

 %>> جاز التراكمٌة :نسبة االن
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات تمٌٌم المشروع :

 - مالحظات :

 
 
 
 

 
              باأللف دٌنار

 انشاء مبنى متصرفٌة لواء كفر انجة وسكن المتصرف -3

  977 الكلفة الكلٌة 
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 شهرا89
977 

7 

 

 .211نسبة اإلنفاق 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

7% 
7% 

 

 المشروع ٌسٌر دون الستوى الطلوب. سٌر العمل فً المشروع:
 - األوامر التغٌٌرٌة 



 %7 نسبة االنجاز التركمٌة
 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له  تمٌٌم المشروع 

  مالحظات:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

              باأللف دٌنار

 حزمة مشارٌع وزارة الصحة -4

 الكلفة الكلٌة 

 مدة التنفٌذ
 .211مخصصات عام 

 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

8877 
 سنوي
8877 
977 
81% 
97% 

 
 تم االنتهاء من توسعة مستشفى االٌمان - سٌر العمل فً المشروع:

 مستشفٌات والمراكز الصحٌة.العمل جار على الم -
 - األوامر التغٌٌرٌة 

 %97 نسبة االنجاز التركمٌة
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط . تمٌٌم المشروع 

  مالحظات:

 
 

   



 باأللف دٌنار

           مشروع إنشاء سد كفرنجة ->

  90877 الكلفة الكلٌة 
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

 شهراً  =9
:<7 

7 
7% 
7% 

 

المشروع فً مرحلة الدراسات وإعداد التصامٌم. تم ادراج المشروع فً  سٌر العمل فً المشروع 
 موازنة الوزارة الكثر من سنة ولم ٌنفذ

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 راسات(% )د> نسبة االنجاز التراكمٌه

 المشروع ٌسٌر دون المخطط له. تمٌٌم المشروع 

 - مالحظات 

                                        
 باأللف دٌنار

 البنٌة التحتٌة لجبل عجلون التنمويمشروع  -6

 87777 الكلفة الكلٌة 
 شهراً  =: مدة التنفٌذ

 777:  .211مخصصات عام 
 7 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

7% 
7% 

تم تساسٌس شركة منطمة جبل عجلون التنموٌة ولم ٌتم المباشرة  سٌر العمل فً المشروع
 بالتنفٌذ.

 - األوامر التغٌٌرٌة 

 - نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
وع المشروع ٌسٌر دون الستوى الخطط لم ٌتم البدء بتنفٌذ المشر  تمٌٌم المشروع 

 له

  مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 باأللف دٌنار 
 مشروع تطوٌر السٌاحة الثالث -.

 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

  .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
211. 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

8<77 
 شهراً 

8<77 
8:0 

2% 
 

87% 

 

إحياء وتفعيل الدور االقتصادي واالجتماعي والثقافي المشروع ٌسٌر ببطء  سٌر العمل فً المشروع 
  من خالل التنمية الحضرية  ةالتاريخي نالمد ىذه كزاالمميز لمر 

  التركيز عمى القيمة التراثية والثقافية ليذا المركز كأداة لربط التطوير السياحي
 جتماعيةواالبالتنمية االقتصادية 

 أجزاءاستعادة الوسط التاريخي لوظيفتو المركزية ولدوره كمكان جذب ووصل بين مختمف 
 العامةالمدينة وفئاتيا من خالل تحسين نسيجو الحضري وأمكنتو 

 - األوامر التغٌٌرٌة 
 %.87 نسبة االنجاز التراكمٌه

 المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط. تمٌٌم المشروع 
  مالحظات 

 
 
 

 باأللف دٌنار

 واضافة غرف صفٌة ورٌاض االطفالمشارٌع وزارة التربٌة والتعلٌم _ انشاءات مختلفة  -1

  535 الكلفة الكلٌة  

 سنوي مدة التنفٌذ
 >:> .211مخصصات عام 

 87: .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

<1% 
<9% 

 مدارس لٌداالستالم: مدرسة عبلٌن ومدرسة للعة عجلون .مدارس لٌد التنفٌذ سٌر العمل فً المشروع .
 مدرسة حالوة والعامرٌةوانشاء مشغل لمدرسةعبٌن 



 هنن بعض االوامر التغٌٌرٌة مثل اضافة االسوار .  األوامر التغٌٌرٌة .
 %17 نسبة االنجاز التراكمٌة

وزارة التربٌة فً المحافظة تسٌر بشكل جٌد باستثناء مدرسة للعة  مشارٌع تمٌٌم المشروع .
 عجلون ٌوجد خالفات مع المماول شركة الهدٌل للمماوالت 

 رفضت لجنة االستالم استالم مبنى مدرسة للعة عجلون. مالحظات .
 

 

 

 

 باأللف دٌنار
 مشروع إنشاء نادي للمعلمٌن -.

                    7>81 الكلفة الكلٌة

                     

 مدة التنفٌذ
 .211مخصصات عام 

 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 شهراً  1;
8777 
:81 

 .211نسبة اإلنفاق 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

:8% 
<7% 

 هنان حاجة لتغٌٌرمسار الشارع الذي ٌمسم النادي الى لسمٌن. سٌر العمل فً المشروع .
 - األوامر التغٌٌرٌة .

 %7= نسبة االنجاز التراكمٌة
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تمٌٌم المشروع .

  - مالحظات .

 

 باأللف دٌنار
  سوف المرحلة الثانٌة -عنجرة-مشروع تنفٌذ طرٌك عٌن جنا -11

 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211ق من المخصص نسبة اإلنفا
 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

<77 
 شهرا 89

<77 
;:0 
10% 
 

1<% 

 



المشروع ٌسٌر بشكل جٌد ٌهدف المشروع إلى ربط المحافظات والمناطك  سٌر العمل فً المشروع .
 السٌاحٌة من خالل شبكة طرق بمستوى فنً عالً.

 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %>: جمالٌةنسبة االنجاز ممارنة بالكلفة اال

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات تمٌٌم المشروع .
  مالحظات .

 



 باأللف دٌنار

 مشروع حزمة االمان االجتماعً  -11
 77: الكلفة الكلٌة
 سنوي مدة التنفٌذ

 77: .211مخصصات عام 
 7 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

7% 
7% 

ٌهدف المشروع الى تاهٌل وترمٌم واضافة الغرف لمساكن االسر  سٌر العمل فً المشروع .
 وتاهٌل مركز شباب راسون الفمٌرة فً المخٌمات

 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %7 نسبة االنجاز التراكمٌة

 المشروع ٌسٌر ببطء  تمٌٌم المشروع .

  مالحظات .

 
 
 
 

 باأللف دٌنار

 شروع صٌانة الطرق الرئٌسٌة والنافذةم -12

  8777 الكلفة الكلٌة
 مدة التنفٌذ

 .211مخصصات عام 
 .211//31اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

سنوي 
8777 
;20 

;2.0% 
<<% 
 

=<% 

 

   
 جار العمل على صٌانة الطرق سٌر العمل فً المشروع .

 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %>= نسبة االنجاز التراكمٌة

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تمٌٌم المشروع .
 جار العمل على صٌانة طرٌك إربد عجلون مالحظات .

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 باأللف دٌنار

 مشروع تعزٌز االنتاجٌة -:8

 144 الكلفة الكلٌة

 سنوي مدة التنفٌذ

 144 .211مخصصات عام 

 366 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 

 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :.211نسبة االنجاز لعام 

;: 

;7% 

المشااروع ٌهاادف الااى تحسااٌن الظااروف المعٌشااة للمااواطنٌن ماان  سٌر العمل فً المشروع .
خااالل بناااء الماادرات والاادورات التدرٌبااة وتماادٌم دراسااة الجاادوى 

 وطنٌن بتنفٌذهاللمشارٌع التى ٌرغب الم

 - األوامر التغٌٌرٌة .

 41 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات تمٌٌم المشروع .

  مالحظات .

 باأللف دٌنار

 تطوٌر التعلٌم نحو االلتصاد المعرفً -;8

  19777: الكلفة الكلٌة
 سنوي مدة التنفٌذ

 =>> .211مخصصات عام 

 21; .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 
 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

12% 
2<% 

 مكونات المشروع  سٌر العمل فً المشروع .
 التعلٌم والسٌاسات التربوٌة والتعلٌمٌة تطوٌر استرتٌجٌات-8
 تطوٌر المناهج وتدرٌب المعلمٌن-9
 تعلٌم الطفولة المبكرة-:
 االبنٌة المدرسٌة-;

 - األوامر التغٌٌرٌة .
 %20 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة



المشروع ٌسٌر حسب المخطط له تم االنتهاء من المشروع  تمٌٌم المشروع .
 9772/=/7:بتارٌخ 

  مالحظات .

 

 

 باأللف دٌنار

 دعم مشارٌع المجلس االعاى للشباب ->8

 177 الكلفة الكلٌة
 سنوي التنفٌذ مدة

 177 .211مخصصات عام 

 2:> .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 
 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

=0% 
07% 

عاان نفمااات المرافااك الشاابابٌة التابعااة للمجلساامن  رةالمشااروع عبااا سٌر العمل فً المشروع .
 ترمٌم وصٌانة وانارة المالعب الرٌاضٌة

 - التغٌٌرٌة . األوامر
 %07 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد وال ٌوجد معولات  تمٌٌم المشروع .

  مالحظات .

 باأللف دٌنار

 دعم مشارٌع وزارة االولاف -=8

 7>89 الكلفة الكلٌة
 شهرا =: مدة التنفٌذ

 77; .211مخصصات عام 

 >;: .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 
 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

1=% 
17% 

 مشروع صٌانة وترمٌم مسجد عجلون الكبٌر سٌر العمل فً المشروع .
 هنان بعض االوامر التغٌٌرٌة لم ٌتم الموافمة علٌها األوامر التغٌٌرٌة .

 %97 نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة
 المشروع ٌسٌر حسب المخطط  وع .تمٌٌم المشر

  مالحظات .

 باأللف دٌنار

 استصالح االراضً -80

 907 الكلفة الكلٌة



 سنوي مدة التنفٌذ
 907 .211مخصصات عام 

 >:8 .31/6/211اإلنفاق الفعلً حتى 
 .211نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :.211نسبة االنجاز لعام 

;2% 
<7% 

ف الشروع الى دعم المزارعٌن الستصالح االراضً ٌهد سٌر العمل فً المشروع .
 المرتفعة

 ال ٌوجد األوامر التغٌٌرٌة .
 %7> نسبة االنجاز ممارنة بالكلفة االجمالٌة

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات  تمٌٌم المشروع .

  مالحظات .

 

 نظرة سرٌعة حول اإلنجازات التنموٌة فً محافظة عجلون

 -ٌلً تحلٌل موجز ألبرز اإلنجازات فً محافظة عجلون وفماً للمطاعات اإللتصادٌة: نورد فٌما

 

  أوال: البنٌة التحتٌة والخدمات الحكومٌة األساسٌة:

 :األشغال العامة واإلسكان (1
 

ٌعتبر لطاع االشغال العامة واالسكان من المطاعات المهمة والفاعلة فً خدمة االنسان 
ما ٌحتاجه المواطن فً حٌاته الٌومٌة واستمراره المعٌشً هو  والمجتمع ال سٌما وأن أهم

 خدمات البنٌة التحتٌة والتً ٌشكل لطاع االشغال العامة أهم عناصر هذه الخدمات. 
 

 (1-1الجدول رلم )

 وأطوالها الداخلٌة أنواع الطرق

 طول الطرٌك ) كم ( نوع الطرٌك

 >0 رئٌسٌة

 :=8 ثانوٌة

 09 لروٌة

 77= زراعٌة 

 11. المجموع
 .9770وزارة  األشغال العامة،  -المصدر :



 
   والري والسدود:المٌاه  (2

تعتمد محافظة عجلون فً مصادرها المائٌة على مصادر داخلٌة ٌنابٌع وآبار وتشكل ما 
إربد وهذا المصدر  /%( من التزوٌد المائً، ومصادر خارجٌة محطة صمد17نسبته )

(م مكعب/س تمرٌبا، 7=د المائً للمحافظة بوالع )%( من التزو97ٌٌشكل ما نسبته )
ً وٌتم توزٌع المٌاه من خالل )8;( آبار إرتوازٌة و);وٌوجد فً المحافظة ) ( ;8( نبعا

محطة ضخ موزعة على مختلف المناطك فً المحافظة، حٌث بلغ عدد المشتركٌن بالمٌاه 
اإلضافة لوجود محطة %(، ب22( مشتركاً، وتصل نسبة المخدومٌن بالمٌاه إلى )270>8)

( دونماً وٌصل طول شبكة المٌاه 2=88تنمٌة مٌاه عادمة واحدة تستخدم فً ري ما مساحته )
(لتر، وال 8:1(كم، وٌبلغ متوسط حصة الفرد من المٌاه )7:=فً محافظة عجلون إلى )

ً بأنه كان من ضمن مطالب اهالً المحافظة اثناء زٌارة  ٌوجد سدود فً المحافظة علما
حٌث ورد مشروع  :(ملٌون م2ٌك الوزاري للمحافظة تموٌل بناء سد كفرنجة بسعة )الفر

 انشاء سد فً محافظة عجلون )سد كفرنجة( ضمن كتاب التكلٌف السامً للحكومة. 
 

 

 لطاع الكهرباء:  (3

 

 %( من إجمالً سكان المحافظة.21تصل نسبة المخدومٌن بالتٌار الكهربائً إلى )

             
 االتصاالت:البرٌد و  (;
  

تغطااً الخاادمات الهاتفٌااة جمٌااع التجمعااات السااكانٌة فااً المحافظااة وذلاان ماان خااالل مماساام 
إلكترونٌة رئٌسٌة ومماسم فرعٌة موزعة على مناطك المحافظة وٌوجد فً محافظاة عجلاون 

 ( مكتباً برٌدٌاً تغطً معظم مناطك المحافظة.82)

 
 النمل والمواصالت العامة:  (>
  

عجلااون وسااائط نماال عامااة وخاصااة وتعماال علااى الخطااوط الداخلٌااة  تتااوفر فااً محافظااة
( مركبااة، 8;>9والخارجٌااة لخدمااة سااكان المحافظااة حٌااث بلااغ عاادد المركبااات المرخصااة )

تعمل على الخطوط الخارجٌاة للمحافظاة وتاربط المارى ماع مركاز المحافظاة.كما ٌوجاد فاً 
 ( حافلة كبٌرة ومتوسطة 7:المحافظة )

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 تنمية االجتماعية والموارد البشرية:ثانيا: ال
 

 ( لطاع الصحة:1
  

شهد المطاع الصحً خالل السنوات الماضاٌة تطاوراً ملموسااً، ادى الاى تحساٌن الموشارات 
الصااحٌة فااً المحافظااة، حٌااث شااملت الخاادمات الصااحٌة تمرٌبااا اغلااب مناااطك المحافظااة، 

ة ومستشاافى اإلٌمااان وتتااوفر هااذه الخاادمات ماان خااالل مدٌرٌااة الصااحة والمراكااز الصااحٌ
الحكومً الذي ٌساهم فً تغطٌة هذه الخدمات الصحٌة لتشمل كافة ارجااء المحافظاة، حٌاث 

ة فااً مستشاافى اإلٌمااان الحكااومً  ساارٌراً، وبلااغ معاادل اشااغال هااذه ( >87)بلااغ عاادد االساارم
ة )  (، والجدول التالً ٌبٌن عدد المرافك الصحٌة و الكوادر الطبٌة.%07االسرم

 (8-9) الجدول رلم

 البٌانات االحصائٌة لمطاع الصحة فً محافظة عجلون حسب اللواء

 قطاع الصحة
 المجموع على 

 مستوى المحافظة

 1 عدد المستشفيات

 105 عدد األسرة

 عدد المراكز الصحية 

                   
 المراكز الشاملة

3 

 15 المراكز االولية

 10 المراكز الفرعية 

 22 المجموع

 21 مراكز االمومة والطفولة عدد

 عدد المختبرات
 121 مختبر

 2 اشعة 

 20 اسنان عيادات االسنان

 عدد الصيدليات 

 9 خاصة 

 22 حكومي

 36 المجموع

 34 طبيب عام

 30 طبيب اختصاص

 22 طبيب اسنان 

 5 صيدلي

ممرض و ممرضة قانونية ممرض   
 وممرضة/مشارك ومساعد

352 

 30 شعةفني مختبر / ا

 .9771وزررة الصحة-:المصدر 

 



 

 

 

 

 

 

 ( لطاع التعلٌم: 2
 

 التعلٌم األساسً والثانوي والمهنً: (أ
تتركز مهمة لطاع التربٌة والتعلٌم فً رفع كفاءة وتطوٌر مستوى التعلٌم فً المحافظة إلاى  

بماا جانب تأمٌن الموى العاملة المؤهلاة وتحفٌاز المطااع الخااص فاً تنمٌاة الماوارد البشارٌة 
ٌااؤدي إلااى رفااع مسااتوى أداء هااذه المااوى وزٌااادة إنتاجٌتهااا فااً مختلااف الموالااع واألنشااطة 

 اإللتصادٌة. 
 

 (2-2الجدول رلم )

 عدد المدارس والشعب الصفٌة فً المحافظة حسب المراحل التعلٌمٌة والجنس

 عدد الشعب عدد المدارس اللواء

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 27; 1:> 79> 11 7: 0: عجلون

 4.1 531 512 11 31 .3 المجموع

 .9770دائرة االحصاءت العامة  -المصدر :

 
( >>8) 9770وٌتضح من الجدول أعاله أن عادد المادارس فاً محافظاة عجلاون بلاغ فاً عاام 

 أعاداد الطلباة والمعلماٌنٌباٌن والجادول التاالً مدرسة ما باٌن مدرساة ذكاور وانااث ومختلطاة، 
 .9770حسب المراحل التعلٌمٌة خالل العام 

 
 

 

 (3-2الجدول رلم )

 حسب المراحل التعلٌمٌة والجنستوزٌع الطلبة و المعلمٌن ونسبة الطلبة 

معلم لكل  عدد الطلبة عدد المعلمٌن اللواء



 طالب إناث ذكور إناث ذكور

 =.=8 8;;82 ;=:97 78>8 127 عجلون

 16.6 3.4.3 2214 المجموع الكلً

 .9770دائرة االحصاءت العامة -المصدر :

 
 
 
 
 
 
 التعلٌم العالً:  (ب

تم تحوٌال كلٌاة عجلاون إلاى كلٌاة عجلاون  9777وفً عام  ;=82أنشئت كلٌة عجلون عام 
 الجامعٌة وتتبع إلى جامعة البلماء التطبٌمٌة وتمنح درجة البكالورٌوس لبعض التخصصات. 

 
 االجتماعٌة: التنمٌة  (3

 

نمٌة االجتماعٌة عن سائر المطاعات االخرى بمٌزة خاصة من حٌث أنه ٌتعامل ٌمتاز لطاع الت
مع أكثر الظواهر االجتماعٌة تعمٌداً كونه ٌتداخل مع كافة المطاعات االخرى بحٌث ٌكون من 
ً ابراز الحدود والفواصل فٌها، وتعتبر محافظة عجلون من المحافظات الفمٌرة  الصعب أحٌانا

 ( أفراد.0-=وسط حجم األسرة فٌها ٌتراوح ما بٌن )فً المملكة حٌث أن مت
 
 -تمدم خدمات الرعاٌة االجتماعٌة للمواطنٌن فً المحافظة من خالل:و

 

وٌبلااغ عاادد الحاااالت التااً تتلمااى معونااة ماان الصااندوق   -صننوقوا المنونننلة الوةويننلة :  ( أ
الاة ( ح;8:( حالة فً حاٌن ٌبلاغ عادد المنتفعاٌن مان برنامجرعاٌاة االعالاات )29;9)

( مراكز لذوي اإلحتٌاجاات الخاصاة كماا ٌوجاد فاً المحافظاة :ٌتم خدمتهم من خالل )
 ( جمعٌة خٌرٌة ومتخصصة.9;ما ٌمارب )

 

 

 ( لطاع العمل والتدرٌب المهنً:4

 أ( العمل:

%( مان إجماالً ساكان 0.8:بلغت نسبة المشتغلٌن والناشطٌن إلتصادٌاً فاً المحافظاة )
%( وماان اإلناااث 1.2>لناشااطٌن إلتصااادٌاً ماان الااذكور )المحافظااة ، حٌااث بلغاات نساابة ا

%( 80.0%( ماان إجمااالً المشااتغلٌن، فااً حااٌن بلااغ معاادل البطالااة للمحافظااة )2.;8)
%( إنااث مان إجماالً العااطلٌن عان العمال فاً المحافظاة 1.=:%( ذكور و):8منهم )
  9770حسب إحصائٌات دائرة اإلحصاءات العامة ، التمرٌر السنوي  9770لعام 



 

 ب( التدرٌب المهنً:

ٌؤدي لطاع التدرٌب المهنً من خالل برامجه المتنوعة فً محافظاة عجلاون دوراً هامااً 
فً إعداد الموى العاملة المدربة، لتلبٌاة إحتٌاجاات ساوق العمال وتنظٌماه، وٌسااهم لطااع 
التدرٌب المهنً فً تطوٌر المحافظة إجتماعٌاً وإلتصادٌاً، وتعمل الجهات المشارفة علاى 

( =:هذا المطاع مان خاالل مركاز التادرٌب المهناً فاً المحافظاة، وٌعمال فاً المركاز )
( مشااغالً مهنٌاااً فااً مختلااف الحاارف، وٌمااوم 89موظفاااً وموظفااة وٌوجااد فااً المركااز )

 ( متدرباً على مختلف الحرف.=91المركز حالٌاً بتدرٌب )



 ( لطاع الثمافة والرٌاضة والشباب 5
 

المرافك الرٌاضٌة والثمافٌة المختلفة، باإلضافة إلى دوره فً إلامة ٌساهم هذا المطاع بتوفٌر 
األندٌة الرٌاضٌة والثمافٌة التً تساهم فً تطوٌر الحركة الرٌاضٌة والثمافٌاة فاً المحافظاة، 

( :( مراكاز للشاباب ):( مراكز للشباب منهاا )=( أندٌة رٌاضٌة و);وٌوجد فً المحافظة )
لشااابابً الاااذي ٌخااادم الحركاااة الشااابابٌة والرٌاضاااٌة فاااً مراكاااز للشاااابات ومجماااع عجلاااون ا
 المحافظة كإجراء التدرٌبات لألندٌة.

 

 األولاف والشؤون والممدسات اإلسالمٌة:  (1
 

ٌعتبر لطاع األولاف مان المطاعاات اإلجتماعٌاة الهاماة فاً محافظاة عجلاون وٌسااهم بشاكل 
م المساااجد األثرٌااة وماان فاعاال بتااوفٌر دور العبااادة والتركٌااز علااى الموالااع الدٌنٌااة وتاارمٌ

األعمال التً تموم بها مدٌرٌاة األولااف تمادٌم مسااعدات عٌنٌاة لألسار الفمٌارة فاً المحافظاة 
والمحتاجٌن من صندوق الزكااة وتمادم مشاارٌع تأهٌال لألسار الفمٌارة، وٌوجاد فاً المحافظاة 

( وعاااادد الواعظااااات 898( مساااااجد أثرٌااااة وبلااااغ عاااادد األئمااااة )=( مسااااجداً منهااااا )::8)
 ( واعظة ومرشدة.1;لمرشدات )وا
 

 (4-2الجدول رلم )

 عدد المساجد والوعاظ حسب األلوٌة

 على مستوى المحافظة العدد

 ::8 المساجد

 1; الواعظات والمرشدات

 898 الوعاظ واألئمة
 

 .9771وزارة األولاف،  -المصدر :
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 ثالثا: التنمٌة االلتصادٌة:

 ( الزراعة:1
محافظة عجلون بمٌزات مناخٌة وطابع زراعً ٌجعلها تساهم مساهمة فعالاة فاً دعام تتمتع     

الدخل المحلً لسكان المحافظة، ومعظم أراضً المحافظة لابلة للزراعة، وتتناوع الزراعاة فاً 
المحافظة بٌن تفاحٌات ولوزٌات وزٌتون وعنب وغٌاره وهناان مسااحات واساعة مان المحافظاة 

%( ماان 9:( الااف دوناام تشااكل مااا نساابته )::8مساااحتها بااـ )مسااجلة أراضااً حرجٌااة تماادر 
 أراضً المحافظة.

 
 (1-3الجدول رلم )

 المساحات المزروعة حسب نوع المحاصٌل 

 المساحات المزروعة )دونم ( نوع المحصول

 0292 محاصٌل حملٌة

 2;7>> أشجار مثمرة

 89>8 الخضروات

 644.1 المجموع

 .9771مدٌرٌة الزراعة / محافظة عجلون،  -المصدر :    

 (2-3الجدول رلم  )

  الثروة الحٌوانٌة

 خالٌا النحل مزرعة/دجاج  أبمار ابل ماعز ضان النوع

 - ;1 827 - 89927 907= العدد
 .9770دائرة االحصاءت العامة -المصدر :

 

 ( السٌاحة واآلثار: 2

 

كز المحافظة، ولد جاءت هذه التسمٌة اكتسبت المحافظة اسمها من مدٌنة عجلون وهً مر 
نسبة الى اسم راهب كان ٌسكن جبل عوف فً منطمة الملعة حالٌاً وعرفت عند المدماء باالسم 
االموي جلعاد، وتمتاز محافظة عجلون بجمال جبالها وروعة ودٌانها وبهاء أشجارها فإٌنما 

ها الزوار فً فصل الصٌف من ٌذهب السائح والزائر ٌجد المكان المرٌح والهواء النمً، وٌؤم
مختلف أنحاء األردن وكما ٌوجد فً عجلون للعة عجلون األثرٌة، وتم الكشف عن عدة موالع 

 أثرٌة منها مولع مار إلٌاس األثري.



 مطالب واحتٌاجات محافظة عجلون 

 

انشاء جامعة حكومٌة : لتكون هذه المحافظة كبالً محافظات المملكة تشتمل فاً احضاانها  .8
ف االعبااء عان ابنائهاا الطلبااة ٌااصارح علماً ٌسااهم فااً تطاوٌر المجتماع المحلاً ، وتخفعلاى 

الدارسٌن فً المحافظات االخرى ، عدا عن المردود االجتماعً وااللتصادي والذي ٌتأتى مان 
لهذه الجامعة متاوفرة وتحتااج الاى لارار  ةما علمنا ان النوا اانشاء جامعة فً أي مولع ، هذا اذ

 ل كلٌة عجلون الجامعٌة الى جامعة حكومٌة .فمط  بأن تحو
تنفٌااذ لاارارات مجلااس الااوزراء المااولر بخصااوص ابااراز واشااهار اعااالن اللااٌم عجلااون  .9

السٌاحً : والذي بدوره سوف ٌسهم فاً جاذب االساتثمارات الساٌاحٌة وتشاغٌل االٌادي العاملاة 
 وٌخفف من نسبة الفمر والبطالة بٌن ابناء هذه المحافظة .

ة صناعٌة : والتً بدورها سوف تسهم فً توفٌر العدٌد من فارص العمال البنااء انشاء مدٌن .:
المحافظااة وتلحمهااا فااً ركااب التنمٌااة والتطااور كبااالً محافظااات  المملكااة علماااً بأنااه لااد تاام 

 .ةمنذ سنٌن لهذه الغاٌ ة( دونم لصالح مؤسسة  المدن الصناع828ٌاستمالن )
.) تاام االعماااار الاااى محافظااة عجلااون إعااادة ضاام اراضااً غاااور الوهادنااة وغااور فااارة  - أ

 بالمسجد(.
 

ً دٌنٌاً  .; تنفٌذ المكرمة الملكٌة السامٌة بإعادة اعمار مسجد عجلون الكبٌر لٌكون معلما
 وتارٌخٌاً وحضارٌاً فً منتصف صحن المدٌنة .

ة مركز للتدرٌب المهنً التأهٌلً للمعالٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة فً المحافظة إلام .>
 .ةصر منتجافً المجتمع لٌكونوا عن من اجل دمجهم

شكل األمثل الشاء سد على وادي كفرنجة وذلن للحفاظ على مٌاه األمطار واستغاللها بإن .=
 .خصوصاً ان محافظة عجلون تمتاز بغزارة الموسم المطري فٌها

 ة.من افمر محافظات المملك ةادة عدد المساكن للفمراء حٌث ان المحافظزٌ .0
علٌها حٌث ان جمٌع البلدٌات  ةن خالل اعفائها من الدٌون المستحمم ةبلدٌات المحافظدعم  .1

 .للدخل ةتخلو من أي مشارٌع مدر
 ومولعها الحالً غٌر مالئم امنٌا. ةحٌث أنها مستأجر ةمة مبنى لمتصرفٌة لواء كفرنجإلا .2

 م عملٌة انشاء المجمع الرٌاضً وإلامة مدرج وإنارة الملعب الرٌاضً.إتما .87
 التركً المدٌم الذي ٌربط محافظة عجلون بعمان  اعادة فتح الطرٌك .88

 

   شمول لصبة لضاء صخرة بشبكة الصرف الصحً .99

   فتح المزٌد من الطرق الزراعٌة.:9

   انشاء مركز صحً شامل فً منطمة الوهادنة .;9
   بناء ابراج وفتح طرق فً الغابات للمرالبة والحفاظ على الغابات .>9
  املة.الامة لرٌة سٌاحٌة ش:9
 .انشاء مركز تدريب مهتي42
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