
 

 

 

 محافظت الطفيلت

 

 

 

 

 

 

 

 



 محافظت الطفيلت

 

 :لمحة عامة

تعتبر مةافظة الطفٌلةة مةا المةافظةال المتمٌة   
بتنوعهةةةا الافرافةةةً والمنةةةازًب وتمتةةةا  بواةةةو  
الع ٌةةة  مةةةا المةةةوار  الطبٌعٌةةةة م ةةة  ا را ةةةً 
الصةةةالةة لل راعةةةةب ولةةةرل  المةةةوار  المع نٌةةةة 
لالفوسةةفال وامسةةمنل والنةةةاتب وٌعتبةةر  طةةا  
التعةةة ٌا مةةةا ا نرةةةطة الراٌسةةةٌة فةةةً المةافظةةةة 
ةٌةةت تواةة  منةةااس الفوسةةفال فةةً لةةوا  الةسةةاب 
ومصةةةنال امسةةةمنل فةةةً لةةةوا  بصةةةٌرا ب ولهةةةر  

 ا نرطة أهمٌة لبرى على المستوى الوطنً ةٌت تساهس با   لبٌر ما الصا رال الوطنٌة.
 

 :التضاريس والمناخ

 
 مةةا بةةٌا عةةا سةةطب البةةةر اعهةةتةةراوا ارتفاٌ  ابلٌةةة ـا سالسةةـة مةةـت المةافظةةـتتلةةوا ت ارٌةة

 ال ا سةةٌةس( فةةً منط ةةة 0411و) الطفٌلةةةم ٌنةةة مةةا رةةر  الابةةا  الوا عةةة الةةى الفةةً  (س0011)
وهرا الا   ما المةافظة ٌعتبةر مةا  عمٌ ةبالو ٌة الع ٌ  ما ا وٌتزل  هر  السالس   بوغرن  

( ملةةس. أمةةا 022ي فٌهةةا عةةا )المنةةاطش رةةبة الاافةةة التةةً م ٌ ٌةة  معةة   هطةةو  ا مطةةار السةةنو
الا   الرر ً ما المةافظة منازه صةراويب وم ٌ ٌ  مع   هطو  ا مطار السنوي فٌه عا 

 ( ملس.31)
 

 :والمساحت الموقغ

 
 ةةوالً عمةاا العاصةمة عةا وتبع  الممللةب ما الانوبً الفربً الا   فً الطفٌلة مةافظة ت ال
لةةس 0012 المةافظةةة مسةةاةة وتبلةة  لةةسب021

0
 اإلامالٌةةة المسةةاةة مةةا% 0.3 ٌعةةا   مةةا يأ ب

 للممللة.
 

 

 :الواقغ السكاني والكثافت السكانيت



 بةةةةوالً 0112ةسةةةا  ااةةةر  اإلةصةةةا ال العامةةةة لعةةةاس  الطفٌلةةةة مةافظةةةة سةةةلاا عةةة    ةةة ر
( 20الممللةب وٌتو   هةالم  السةلاا علةى ) سلاا ما%( 0.2) نسبته ما أي نسمة( 20211)

ة الطفٌلةةةب وعةةٌا البٌ ةةاب والعةةٌاب وبصةةٌراب والةسةةاب أمةةا بةةا ً تامعةةا سةةلانٌاب أهمهةةا م ٌنةة
السلاا فٌتو عوا علةى بةا ً التامعةال السةلانٌةب وترةل  نسةبة السةلاا الةرٌا ٌ طنةوا الرٌة  

 %( ما اامةالً عة   سةلاا المةافظةةب40.2%( فً ةٌا ٌرل  نسبة الة ر )02.4ةوالً )
لس/( رزا14.0السلانٌة ) الل افة وتبل 

0
 بلة  ةٌةت ت رٌبةا أسر ( 02142) ا سر ع   وبل  ب

فر ب وفٌما ٌتعلش بتو ٌال السلاا ةسا الانت فترةٌر اإلةصةا ال ( 3.4) ا سر  ةاس متوسط
%( مةا اامةالً عة   سةلاا 22.0%(ب ونسةبة اإلنةات )31.2الى أا نسبة الرلور تصة  الةى )

 فةةً السةةلانٌة والل افةةة واللةةوا  الاةةنت ةسةةا السةةلاا تو ٌةةال ٌبةةٌا التةةالً والاةة و   .المةافظةةة
 .الطفٌلة مةافظة

 

 (1) رلم الجدول

 الطفيلة محافظة في السكانية والكثافة واللواء الجنس حسب السكاني التوزيع

 السكانية الكثافة معدل

 2كم/فرد

 النسبة

% 

 المساحة

 2كم

 اللواء عدد السكان )نسمة( النسبة من المحافظة %

 ذكور اناث

  صبة الطفٌلة 04011 02201 40.1 0012 31.0 24

 بصٌرا 01431 01211 03.4 301 01.3 21.3

 الةسا 2231 2221 00.1 321 04.1 04.2

 المجموع 01211 111 2212 111 1..3

 .0114 اار  اإلةصا ال العامةب  -المص ر :

 

 التمسيمات اإلدارية:

 04/00/0223وبتةارٌ   وة   ا ارٌة تتبال الى مةافظةة اللةر ومنر عه  اإلمار   الطفٌلةلانل 
نظةةاس الت سةةٌمال  وبمواةةاالةةى مةافظةةةب هةةا مةةا لةةوا  بترفٌع صةة رل اإلرا   المللٌةةة السةةامٌة

 الوة ال اإل ارٌة التالٌة:تتأل  ما  ةأصبةل الطفٌل ب 0223اإل ارٌة لعاس 
 

 .ةومرل   م ٌنة الطفٌل ة صبة الطفٌل لوا : أوال  
 .بصٌرا لوا :  ثانيا
 .ساالة لوا :   ثالثا
 
 



 



 (1)رلم الخارطة

 والمرى األلوية حسب الطفيلة محافظة خارطة

 



 لمحافظة الطفيلةبرز المشاريع الرأسمالية أ
 با ل   ٌنار()

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسم المشروع الرلم
 المنفذة

مخصصةةةات 
2112 

نسةةةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنفاق%

نسةةةةةةةةةةةةةبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

مامو  المرارٌال  
الرأسةةةةةمالٌة فةةةةةً 
المةافظةةةةةة منهةةةةةا 

 ال التالٌة:المرارٌ

 01220.4 21.1   

ة مةةةةة مرةةةةارٌال  0
 و ار  التربٌة

و ار  
 التربٌة

وٌت ةةما اعمةةا  انرةةا ال مزتلفةةة  21-23 02.3 411
وا ةةةافال غةةةر  صةةةفٌة واعمةةةا  

 صٌانة

ا ار  المةةةةةةةةةةةوار   0
الطبٌعٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لمةافظتً اللةر  

 والطفٌلة.

و ار  
 ال راعة

تمةةةديم دعةةةم للمةةةزارعين ببنةةةاء سالسةةةل  - 43 02.2 334

فةةةر ابةةةار تجميةةةع ميةةةاي مةةةن اجةةةل تنميةةةة وح
 المنطمة زراعيا

مرةةةةةرو   ٌةةةةةا    1
 زةةةةةةةة  امسةةةةةةةةر 
الف ٌةةةةةةةةةةةةر /امما 

 الفرااً

و ار  
 ال راعة

 مررو  الف ر لرٌفً الةالور  31 24.4 020.3

 عةةةةةةةةس  راعةةةةةةةةة  2
المةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةٌ  

 الة لٌة .

و ار  
 ال راعة

ٌتس  عس الم ارعٌا ما زةال  هةرا  3 1 031
ٌر للةة  (  نةةان3المرةةرو  بم ةة ار )

 اصٌ  الة لٌةةالمم رو  بنس و 

انرةةةةةةةا  مةطةةةةةةةة  3
مةةةةةةةةةةةاع  فةةةةةةةةةةةً 

 الطفٌلة.

و ار  
 ال راعة

المرةةةةرو  فةةةةً مرةلةةةةة امنرةةةةا    1 031
 المزططال والتصامٌس ااه  

انرةةةةةةةا  مرلةةةةةةة   4
ا لٌمةةةةةةةةةةً فةةةةةةةةةةً 

 الطفٌلة.

و ار  
 ال راعة

مبنةةةى المرلةةة  ام لٌمةةةً للبةةةةوت  13 1 011
 ال راعٌة/الطفٌلة

تةةةةرمٌس وصةةةةٌانة  .4
مةطةةةةةةة التوانةةةةةةة 
ال راعٌةةةةةةة فةةةةةةً 

 الطفٌلة

و ار  
 ال راعة

ملاتةةا وةظةةةاار  وصةةةٌانة  انرةةا  01 1 011
ومسةةةتو   لالعةةةال  فةةةً التوانةةةة 

 /الطفٌلة

مرةةةةرو  المةةةةا   2
طرٌةةةةش الطفٌلةةةةة/ 

 الةسا

و ار  
امرةةةةةةةةةةةةفا  
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 وامسلاا

المرةةرو  بةة ا ٌسةةٌر برةةل  اف ةة   23 21.0 1111
بع  الةتزلا مةا العوااةش المتعا ةة 

 طبٌعة الت ارٌاب

مرةةةرو  صةةةٌانة  2
الطةةر  الراٌسةةٌة 
والنافةةر  فةةً ا لةةٌس 

و ار  
امرةةةةةةةةةةةةفا  
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

العمةةةةة  اةةةةةارو فةةةةةً عةةةةة   موا ةةةةةال   34.0 0111
وٌت ةةةما انرةةةةا  وصةةةةٌانة ورةةةةش 

واعمةةا  الصةةٌانة طةةر  وت فٌتهةةا  



 الروتٌنٌة وامسلاا الانوا

ة مةةةةة مرةةةةارٌال  01
 و ار  الصةة

و ار  
 الصةة

ما انرةةةا  مرالةةة  صةةةةٌة وٌت ةةة 11 03.2 011.2
اولٌةةة وتةةة ٌت وصةةٌانة اماهةة   
والمع ال الطبٌةة وصةٌنة وتةة ٌت 

 مبانً المرال  الصةٌة

انرةةةةةةةا  مرلةةةةةةة   00
الطفٌلةةةةةةة لةةةةةةروي 
امةتٌااةةةةةةةةةةةةةةةال 

 الزاصة.

و ار  
التنمٌةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 اماتماعٌة

المررو  ٌسٌر برةل  اٌة  ونسةا  31 24.2 243

 .اناا  أعلى ما المتو ال

 عةةةةةةةس مرةةةةةةةارٌال  .00
معلةةةى المالةةةت ا
 للرباا .

و ار  
 المالٌة

 عةةس المزٌمةةال اللرةةفٌة والبٌةةول  21 23 211
الرةةةةةةةةبابٌة وصةةةةةةةةٌانة المالعةةةةةةةةا 

 وال اعال الرٌا ٌة

طرٌةةةةةش الطفٌلةةةةةة  01
 ال ااري.

و ار  
 ا رفا 

تةةةةس اةالةةةةة العطةةةةا  علةةةةى رةةةةرلة  - 02.4 1111
الةنا طةةةةة ومةةةةا المتو ةةةةال أا ٌةةةةتس 

فً النصة  المبارر  فً المررو  
 .عاس الةالًال انً ما ال

مرةةةةرو  تع ٌةةةة   .4
 امنتااٌة

و ار  
 التزطٌط

ٌهةةةةة   المرةةةةةرو  الةةةةةى تةسةةةةةٌا  41 40.1 0003
الظةةرو  المعٌرةةٌة للمةةواطنٌا مةةا 
زةةةةال  بنةةةةا  ال ةةةة رال والةةةة ورال 
الت رٌبٌة وت ة ٌس  راسةال الاة وى 

 للمرارٌال الصفٌر 

تطةةةةةوٌر التعلةةةةةٌس  2
نةةةةةةو ام تصةةةةةا  

 المعرفً

و ار  
 التزطٌط

افال مةةةةةةةةةة ارت الع بةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةة 31 24 242
بم رسةاللرامةبم رسةةةةة المنط ةةةةة 
ال امنةةةةة ال انوٌةبم رسةةةةة المنط ةةةةة 
 العارر بالهارمٌة )منةة امرٌلٌة(

بنةةةةةةةا  مةةةةةةة ارت  2
 اساسٌة

و ار  
 التزطٌط

م رسةةةة عبةةة   سةةةرا  امساسةةةٌة  41 22.4 32
 الع بة)منةة المانٌة(

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الطفيلة لمحافظة رأسماليةوال التنموية المشاريع ألهم مالتميي خالصة

 
 2112مخصصات النفمات الرأسمالية للمشاريع التنموية في لانون الموازنة العامة لعام 

 
 0112( ألة   ٌنةار لعةاس 0122004بلفل مزصصةال المرةارٌال الرأسةمالٌة لمةافظةة الطفٌلةة )

%( 2101( ألة   ٌنةار أي مةا نسةبته )220100) 11/4/0112فً ةٌا بل  اإلنفا  الفعلً ةتى 
 (.0وهً نسبة أ   ما المستوى المسته  . لما فً الرل  ر س )

 

 
 )باأللف دينار(

 ممدر البيان
2112 

االنفةةةةةةةةةةةةةاق حتةةةةةةةةةةةةة  
31/6/2112 

 نسبة اإلنفاق الفعلي %

 2101 220100 0122004 المرارٌال الرأسمالٌة
 .0112المص ر:  اار  الموا نة العامةب 

 (1الشكل رلم )
 

مةافظةةة ةسةةا ال طاعةةال الوظٌفٌةةة الةةى اسةةتا ار  طةةا  الرةةالوا وٌرةةٌر تو ٌةةال مزصصةةال ال
 0112%( مةةا اامةةالً مزصصةةال مةافظةةة الطفٌلةةة لعةةاس 3200اإل تصةةا ٌة علةةى مةةا نسةةبته )

ورل  ما أا  تنمٌة المةافظة ا تصا ٌاً والمساهمة فً تزفٌض مع مل البطالة ما زةال  زلةش 
تع ٌة  اإلنتااٌةة وتةفٌة  اإلسةت مارال  فرا عم  ا ٌ   فةً مرةارٌال البنٌةة التةتٌةة ومرةارٌال

المةلٌةةةب واةةةا  فةةً المرتبةةةة ال انٌةةةة  طةةا  الةماٌةةةة اماتماعٌةةة والةةةري ةةةةا  علةةى مةةةا نسةةةبته 
% لما هو وا ب 01.1%( ما اامالً مزصصال المةافظة وتال   طا  التعلٌس بنسبة0102)

 ( .0فً الرل  ر س )
 

 (2الشكل رلم)



 
 

 -مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:وفي ما يلي تحليال موجزا ألهم 
 

 -: واإلسكان العامة اإلشغال
 المزصصةةةال ةاةةةس ةٌةةةت مةةةا ا ولةةةى بالمرتبةةةة واإلسةةةلاا العامةةةة ا رةةةفا  و ار  ةظٌةةةل

 مةا%( 1103) نسةبته ما مرللة  ٌنار أل ( 4111) مبل  رص  تس ةٌت للمةافظةب المرصو  
 نسةةةبته مةةةا أي  ٌنةةةار ألةةة ( 1222) انفةةةا  وتةةةس للمةافظةةةةب المرصةةةو   المزصصةةةال اامةةةالً

 ةتةى المةافظةة فةً واإلسةلاا العامةة ا رةفا  لو ار  المرصو   المزصصال ما%( 3304)
 ب وهً  ما النسا المسته فة لم   هرا الو ل ما السنة.11/4/0112

 
 -: والتعليم التربية
 صصةةةالالمز اامةةةالً مةةةا%( 404) نسةةةبته مةةةا أي  ٌنةةةار ألةةة ( 014000) مبلةةة  رصةةة  تةةةس

 مةةا أي  ٌنةةار ألةة ( 24101) 11/4/0112 ةتةةى الفعلةةً اإلنفةةا  وبلةة  للمةافظةةةب المرصةةو  
فةً  وهةً المةافظةة فةً والتعلةٌس التربٌة لو ار  المرصو   المزصصال ما%( 1203) نسبته
 .العاس ما الو ل هرا م   فً المسته   لالنفا  المستوى ة و 
 

 -: الصحة
 مةا مرةللة  ٌنةار ألة ( 12004) المةافظةة فةً الصةةة لةو ار  المرصةو   المزصصال بلفل
 اإلنفةا  بلة  لمةا المةافظةةب فةً الرأسةمالٌة للمرارٌال المزصصال اامالً ما%( 004) نسبته
 مزصصةال مةا%( 0102) نسةبته مةا أي  ٌنار أل ( 4202) 11/4/0112 تارٌ  ةتى الفعلً
 العةاس مةا الو ل هرا م   فً المسته   المستوى  وا وهً الطفٌلة مةافظة فً الصةة و ار 

. 
 

 -: الزراعة
 مةا مرةللة  ٌنةار أل ( 011402) المةافظة فً ال راعة لو ار  المرصو   المزصصال بلفل
 تس و   المةافظةب فً الرأسمالٌة للمرارٌال المرصو   المزصصال اامالً ما%( 204) نسبته
 لةةو ار  المرصةةو   المزصصةةال مةةا%( 0100) نسةةبته مةةا أي  ٌنةةار  ألةة ( 21202) انفةةا 
 الو ةل هةرا م ة  المسةته   فةً المسةتوى  وا وه0112ً /11/4 ةتى المةافظة فً ال راعة

 . العاس ما
 

 -: المالية وزارة
 نسةةبته مةةا مرةةللة  ٌنةةار ألةة ( 0201) المالٌةةة و ار  لمرةةارٌال المرصةةو   المزصصةةال بلفةةل
 انفةا  تةس المةافظةة فةً الرأسةمالٌة للمرةارٌال المرصةو   المزصصةال اامةالً ما%( 0102)
 فةةً المالٌةةة لةةو ار  المرصةةو   المزصصةةال مةةا%( 0002) نسةةبته مةةا أي  ٌنةةار ألةة ( 360)



 الم ٌنةةة انرةةا  مرةةرو  اٌ ةةا  الةةى امنفةةا  نسةةبة تةة نً وٌعةةو  11/4/0112 ةتةةى المةافظةةة
 .العاس لهرا  ٌنار ملٌوا( 0) مبل  له زصا والري الطفٌلة فً السلنٌة

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
. 
 

 -ٌلً بطا ة وص   هس المرارٌال التً تس ت ٌٌمها:وفٌما 
 )باأللف دينار(

 ة مة مرارٌال و ار  التربٌة والتعلٌس -0

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ

 2112مخصصات عام 
 31/6/2112االنفاق لغاية 

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

 

411 

 سنوي/مستمر
411 
000 
02.3% 
21-23% 

 

 

 ا افال غر  صفٌة لرٌاض امطفا :  سير العمل في المشروع.

 :انرا ال مزتلفة وا افال غر  صفٌة 

 ًصٌانة واصالا المبان 
- 

 م توا  األوامر التغييرية:

 %43 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المزطط لهالمرارٌال تسٌر ةسا البرنامج  تمييم المشروع .

     ما مةافظة الطفٌلةهر  المرارٌال تفطً منا طش متع مالحظات
 

 
 )باأللف دينار(



 المرةلة ال انٌة-مررو  ا ار  الموار  الطبٌعٌة لمةافظتً اللر  والطفٌلة -0

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ

 2112مخصصات عام 
 31/6/2112االنفاق لغاية 

نسةةةةةبة اإلنفةةةةةاق مةةةةةن المخصةةةةةص 
2112 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

02211 
0113-0101 
334 

010.4 
02.2% 
 
03% 

 

العم  اارو فً مو ال المررو  وبنسةا اناةا  متفاوتةة بةٌا مةةافظتً اللةر   سير العمل في المشروع
 والطفٌلة.

 - األوامر التغييرية

 %43 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط وم ٌوا  معو ال. تمييم المشروع

م ةة  فةةً ا امةةة ز انةةال المٌةةا  وا امةةة المرةةرو  ٌ ةة س زةة مال للمةة ارعٌا تت مالحظات
 السالس  وعم  أسوار ما الرٌ 

 
 
 

 بأللف دينار

 مررو   ٌا    ز  امسر الف ٌر /امما الفرااً-1

 020.3 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 020.3 2112مخصصات عام 

 22.2 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112االنجاز لعام نسبة 

24.4% 

31% 

المررو  عبةار  عةا ت ة ٌس البٌةول البالسةتٌلٌة و عةس امسةر مةا  سير العمل في المشروع .

(  اااةة وعلة  لمة   31زال  ت  ٌس  ال ة رالوت ما المةاع  و)

 ارهر. 4

  األوامر التغييرية .

 %31 نسبة االنجاز لتراكمية:

 لمزططالمررو  ٌسٌر ةسا ا تمييم المشروع .

 مررو  الف ر الرٌفً /الةالور  مالحظات .

 
 باأللف دينار

  عس  راعة المةاصٌ  الة لٌة-2



 031 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 031 2112مخصصات عام 

 1 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

% 

3% 

(  نةانٌر 3ٌتس  عس المة ارعٌا مةا زةال  هةرا المرةرو  بم ة ار ) شروع .سير العمل في الم

 لل   نس رعٌر والمزاصٌ  الة لٌة

 - األوامر التغييرية .

 %3 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط تمييم المشروع .

 ( ال   ونس41مساةة امرض الللٌة) مالحظات .

 
 بأللف دينار

 ماع  فً الطفٌلةنرا  مةطة ا -3

 031 الكلفة الكلية

 مستمر مدة التنفيذ

 031 2112مخصصات عام 

 1 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

% 

3% 

 المررو  فً مرةلة امنرا  المزططال والتصامٌس ااه   سير العمل في المشروع .

  ة .األوامر التغييري

 %3 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط. تمييم المشروع .

  مالحظات .

 
 
 
 
 

 )باأللف دينار(

 انرا  مرل  ا لٌمً فً الطفٌلة  -4

  0013 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 

 رهر00 مدة التنفيذ

 011 2112مخصصات عام 

  31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  



 2112نفاق من المخصص نسبة اإل
 2112نسبة االنجاز لعام 

1% 
13% 

 
 
 
 
 
 

 

 مبنى لمرل  البةوت ال راعٌة فً لٌز س منط ة الانوا سير العمل في المشروع .

 - األوامر التغييرية .
 %13 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط وم ٌوا  معو ال. تمييم المشروع .

  مالحظات .

 
 

 دينار( )باأللف

 ترمٌس وصٌانة مةطة التوانة ال راعٌة فً الطفٌلة -4

  010.4 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سنة مدة التنفيذ

 011 2112مخصصات عام 

 1 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 2112نسبة االنجاز لعام 

% 
01% 

 صٌانة المةطة وانرا  ملاتا ومستو   لالعال  عبار  عا سير العمل في المشروع .

 - األوامر التغييرية .
 %01 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط وم ٌوا  معو ال. تمييم المشروع .

  مالحظات .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )باأللف دينار(



 الةسا -مررو  الما  طرٌش الطفٌلة  -2
 4211 الكلفة الكلية

 

 0112-0114 تنفيذمدة ال
 1111 2112مخصصات عام 

 0202.0 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 
20% 
41% 

تةةس اإلنتهةةا  مةةا المرةلةةة ا ولةةى وال انٌةةة والعمةة  ا ا اةةاري فةةً  سير العمل في المشروع
 النصةة  ال ةةانً مةةا العةةاسفةةً المرةلةةة ال ال ةةة علةةى أا ٌةةتس التسةةلٌس 

0112. 
 م ٌوا  األوامر التغييرية

 %23 نسبة االنجاز لتراكمية:
المررو  بة ا ٌسةٌر برةل  اف ة  بعة  الةتزلا مةا العوااةش المتعل ةة  تمييم المشروع

 .بطبٌعة ت ارٌت المو ال

  :مالحظات 

 
 )باأللف دينار(

 فً ا لٌس الانوا والنافر  والاسورمررو  صٌانة  الطر  الراٌسٌة -2

  3111 الكلفة الكلية
 

 

 سنوي/مستمر مدة التنفيذ

 0111 2112مخصصات عام 

 341.3 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 2112نسبة االنجاز لعام 

34.0% 
23% 

ورش طر  وت فٌتها   العم  اارو فً ع   موا ال وٌت ما انرا  وصٌانة سير العمل في المشروع .
. 

 - األوامر التغييرية .
 %23 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط وم ٌوا  معو ال. تمييم المشروع .

  مالحظات .

 



 

 
 
 

 

 )باأللف دينار(

 ة مة مرارٌال و ار  الصةة-01

 011.2 الكلفة الكلية

 

 سنوي/مستمر مدة التنفيذ

 011.2 2112مخصصات عام 

 14 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 2112نسبة االنجاز لعام 

03.2% 
11% 

 . وٌت ماالعم  ااري فً مو ال المررو  ةسا ما هو مزطط  سير العمل في المشروع .

 
 
 
 

 األوامر التغييرية .

 صبة/انرا  مرل  رةاا امولً فً ال انرا  مرال  صةٌة اولٌة

 تة ٌت وصٌانة اماه   و المع ال الطبٌة/ المرال  الصةٌة

 صٌانة وتة ٌت مبانً المرال  الصةٌة

 انرا  وة   الطا الررعً

- 
 %11 نسبة االنجاز لتراكمية:

 .المررو  ٌسٌر ةسا ما هو مزطط له تمييم المشروع .

 هر  المرارٌال تفطً منا طش متع    ما مةافظة الطفٌلة مالحظات .

 
 )باأللف دينار(

 الزاصة امةتٌااال لروي الطفٌلة مررو  انرا  مرل  -00

 1021 الكلفة الكلية

 

ً  321 مدة التنفيذ  ٌوما
 243 2112مخصصات عام 

 233.2 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

24.2% 
31% 

( وهةةو 0س3024المرلةة  ٌتلةةوا مةةا  ال ةةة طوابةةش بمسةةاةة اامالٌةةة ) وع.سير العمل في المشر
ٌتلةةةوا مةةةا غةةةر  الزةةة مال والصةةةٌانة وغةةةر  العةةةال  وا طبةةةا  
وا زصااٌٌا اإلاتماعٌٌا والع ٌ  ما ملاتا الموظفٌا و اعة متعة    
ا غةةراض ومطعةةس وغةةر  الزةة مال ا زةةرى باإل ةةافة زةة اا مةةا  



 راا زاراٌة وا راا ومساةال وةفر  تامٌعٌة وأعما  زاراٌة وا
 اسفلتٌة

 - األوامر التغييرية:

 %31 نسبة االنجاز لتراكمية:

وهةةو ا ا ٌسةةٌر برةةل  اٌةة   04/00/0112تةةس البةة   بالمرةةرو  فةةً  تمييم المشروع .
 ونسا اناا  أعلى ما المتو ال.

  مالحظات

 
 
 
 

 )باأللف دينار(

  عس مرارٌال المالت امعلى للرباا-00

  211 ة الكليةالكلف

  سنوي/مستمر مدة التنفيذ

  211 2112مخصصات عام 

  141 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

23% 
21% 

 

لمرةةةرو   عةةةس المرالةةة  الرةةةبابٌة والبٌةةةول الرةةةبابٌة والمزٌمةةةال ا سير العمل في المشروع.
 اللرفٌة

 - تغييرية:األوامر ال

 %21 نسبة االنجاز لتراكمية:

المرةةرو  مسةةتمر وهةةو ٌم ةة  ةصةةة المالةةت امعلةةى للرةةباا مةةا  تمييم المشروع .
 الز ٌنة

 - مالحظات

 
 

 )باأللف دينار(

 مررو  طرٌش الطفٌلة ال ااري -01

  01111 الكلفة الكلية

  ًً  0101-0112 مدة التنفيذ

  1111 2112مخصصات عام 

  222.2 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2112نسبة االنجاز لعام 

02.4 
4% 

 

 تس اةالة العطا  على ررلة الةنا طةوالمررو   ٌ  التنفٌر  سير العمل في المشروع.

 م توا  األوامر التغييرية:



 %01 نسبة االنجاز لتراكمية:

 ٌسٌر ةسا المزطط له المررو  تمييم المشروع .

 - مالحظات

 

 

 

 

 

 
 تع ٌ  امنتااٌةمررو  -02

 /مةافظال00111 الكلفة الكلية

 سنوي / مستمر مدة التنفيذ

 0003 2112مخصصات عام 

 421 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

40.1% 

41 % 

المررو  عبار  عا  عس لتةسٌا الظرو  المعٌرٌة ما زال  بنا   روع .سير العمل في المش

وتع ٌ  ال ة رال وت ة ٌس التة رٌا للزةراٌا الاة   وت ة ٌس  راسةال 

 الا وى للمرارٌال الا ٌ  .

 - األوامر التغييرية .

 % 41 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط تمييم المشروع .

 باأللف دينار

 التعلٌس نةو ام تصا  المعرفًتطوٌر -03
 041111 الكلفة الكلية

 

 مستمر مدة التنفيذ
 242 2112مخصصات عام 

 23200 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  
 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 
24.3% 
31 % 

امة بم رسة المنط ة ال امنة ال انوٌةة ا افال م ارت الع بة بم رسة اللر سير العمل في المشروع
 (ب م رسة المنط ة العارر بالهارمٌة )منةة امرٌلٌة

 - األوامر التغييرية



 % 31 نسبة االنجاز التراكمية:
 ةسا المزطط لهالمررو  ٌسٌر  تمييم المشروع

 USAIDمص ر التموٌ  مالحظات

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م ارت اساسٌٌة 03مررو  بنا  -04
 /مةافظال00111 ليةالكلفة الك

 سنوي / مستمر مدة التنفيذ

 32 2112مخصصات عام 

 34.0 31/6/2112اإلنفاق الفعلي حت  

 2112نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2112نسبة االنجاز لعام 

24 % 

41 % 

المررو  عبار  عا  عس لتةسٌا الظرو  المعٌرٌة ما زال  بنا   سير العمل في المشروع .

ل وت ة ٌس التة رٌا للزةراٌا الاة   وت ة ٌس  راسةال وتع ٌ  ال ة را

 الا وى للمرارٌال الا ٌ  .

 - األوامر التغييرية .

 % 41 نسبة االنجاز لتراكمية:

 المررو  ٌسٌر ةسا المزطط تمييم المشروع .

 



 الطفيلة محافظة في التنموية اإلنجازات حول سريعة نظرة

ا  الطفيلة محافظة في نجازاتاإل ألبرز موجزاا  تحليالا  يلي فيما نورد  -: اإللتصادية للمطاعات وفما

 

 :األساسية الحكومية والخدمات التحتية البنية: أوال

 :األشغال العامة واإلسكان( 1

 

مةةا ٌتعلةةش  الع ٌةة  مةةا الزةة مال أهمهةةافةةً المةافظةةة واإلسةةلاا ٌةةوفر  طةةا  ا رةةفا  العامةةة 
 % مةةا22مةةا نسةةبته اٌسةةٌة والفرعٌةةة الطةةر  الروتزةة س بةةالطر  مةةا فةةتب وتعبٌةة  وصةةٌانةب 
ه تنسةب فتزة س مةاأما الطر  ال راعٌةة  بمساةة المةافظة التامعال السلانٌة المو عٌا على

الطر  التً بةااة الةى  واا على مستوى المةافظةبما مساةة ا را ً ال راعٌة  41%
لةس.  03ا بلة  أطةوا  الطةر  التةً بةااةة الةى صةٌانة أو تةسةٌتلسب فً ةٌا 04تعبٌ  تبل  
 .نوٌة وال روٌة وال راعٌة المعب  ال ازلٌة الراٌسٌة وال ا ٌبٌا أطوا  الطر التالً  والا و 

 (1-1) رلم الجدول

 وأطوالها الطرق الداخلية أنواع

 طول الطريك ) كم ( نوع الطريك
 023 رئيسية

 20 ثانوية

 021 لروية

 123 زراعية

 015 المجموع
 .0114ب ال العامة اار  امةصا  -المص ر :

المةافظال المااور  بربلة ما الطر  الراٌسٌة المعب  ب ار مال ترتبط مةافظة الطفٌلة و
لةسب وتعتبةر هةر  الطةر  عنصةراً مهمةا فةً ةرلةة ا فةرا   (203)ٌبل  مامو  أطوالها ةوالً 

 ز مال.وال
 
 :والسدود المياي والري( 2

 
معةة    ٌبلة  ةةةٌا فةً ملةةس (022)ةةوالً المةافظةةة فةً السةةنويا مطةار  هطةةو  معة   بلة ٌ

 .ٌوس/  لتر 002 ةوالً المٌا  ما الفر  استهال 
تبلةة  للةةريب و آبةةار 4للرةةرا و  اباةةر 03منهةةا  ابباةةر (00) امرتوا ٌةةة ا بةةار عةة   وٌبلةة 

س 122 طا تها اإلنتااٌة
1
 المةااً السةنوي الت وٌة  وبلة  ابنبعة (20) الةى باإل ةافة ب/ ساعة 

 .1س( 1.2) المن لٌة لالغراض



 
 
 
 

 
 

 الصةةر % و20المٌةةا  لفاٌةةال الرةةرا مةةا نسةةبته  بز مةةة المرةةمولٌا السةةلاا نسةةبة لبلفةةو
 .المةافظة سلاا اامالً ماعلى التوالً  %(01) ةوالً الصةً

س 44.4ةةوالً علةى تن ٌةة مةطةة تن ٌةة ت ة ر  ة رتها التصةمٌمٌة فةً المةافظةة لما ٌواة  
1
  /

 .ت ز  ةٌ  العم  بع   ما مٌا  هر  المةطة ولس ساعةب و   تس و ال  راسة لالستفا 
س( ملٌوا 04.2ةوالً )تز ٌنٌة اله تطا والري تبل   لما ٌوا  فً المةافظة س  التنور

1
لمةا . 

 مةطال ل   المٌا . (3)ٌوا  
 

 :الكهرباء لطاع( 3

 

تفرٌةة تتمٌ  مةافظة الطفٌلة باا امٌال التامعال السلانٌة مز ومة بالتٌةار اللهربةااًب وٌةتس 
مةةا زةةال  مصةة رٌا أساسةةٌٌا همةةا مةطةةة الررةةا ٌةب  ًمةافظةةة الطفٌلةةة بالتٌةةار اللهربةةاا

المةافظةة ةٌةت  منةاطش امٌةال لترةم  ز ماتةه بت ة ٌس اللهربةا   طةا  ومةطة الةساب وٌ ةوس
 المةافظة. سلااما  (%22)تبل  نسبة التفطٌة بربلة اللهربا  

 
 :واالتصاالت البريد( 4
 

فٌةةة امٌةةال التامعةةال السةةلانٌة فةةً المةافظةةة ورلةة  مةةا زةةال  م سةةس تفطةةً الز مةةة الهات
م اسةةس فرعٌةةة مو عةةة علةةى منةةاطش المةافظةةةب لمةةا وتفطةةً  (2)اللترونةةً واةةة  ٌتبةةال لةةه 

 ٌا.برٌ مرل ا وملتبا  (02)الز مال البرٌ ٌة معظس مناطش المةافظة ورل  ما زال  
 
 :العامة المواصالتو النمل( 5

 
 ال ازلٌةةةة الزطةةةوط علةةةى تعمةةة  وزاصةةةة عامةةةة ن ةةة  وسةةةااط فٌلةةةةالط مةافظةةةة فةةةً تتةةةوفر

 .المةافظة سلاا لز مة والزاراٌة
 
 

 :البشرية والموارد االجتماعية التنمية: ثانيا
 

 :لطاع الصحة( 1



 
تةسةٌا المورةرال  ا ى الةىره  ال طا  الصةً زال  السنوال الما ةٌة تطةوراً ملموسةاًب 

ال الصةةةٌة ت رٌبةةا اغلةةا منةةاطش المةافظةةةب الصةةةٌة فةةً المةافظةةةب ةٌةةت رةةملل الزةة م
بةا وتتوفر هر  الز مال ما زال  م ٌرٌة الصةة والمرال  الصةٌة ومسترفى اممٌر  ٌة  

اةا  المةافظةةب ةٌةت لافةة ار الصةةٌة لترةم الري ٌساهس فً تفطٌة هر  الزة مال الةسٌا 
وبل  مع   ارفا  هر  ب اً سرٌر( 001) الةسٌا فً مسترفى اممٌر  ٌ  با  بل  ع   امسرَّ 

 .اللوا ر الطبٌةالتالً ٌبٌا ع   المرافش الصةٌة و ب والا و (%41) امسرَّ 
 (1-2الجدول رلم )

 البيانات االحصائية لمطاع الصحة في محافظة الطفيلة

 قطاع الصحت
 ػليالمجموع 

 مستوى المحافظت

 *1 ػذد المستشفياث

 121 ػذد األسرة

 ػذد المراكز الصحيت

 4 شامل

 11 أولي

 8 فرػي

 22 المجموع

 16 طفولتالمومت واالػذد مراكز 

 ػذد المختبراث
 15 مختبر

 3 اشؼت

 13 اسنان ػياداث االسنان

 ػذد الصيذلياث

 9 خاصت

 13 حكومي

 23 المجموع

 33 طبيب ػام

 1 طبيب اختصاص

 15 طبيب اسنان

 32 صيذلي/مساػذ صيذلي

 129 ممرض/ممرضت

 23 ختبر / اشؼتفني م

 .س0114م ٌرٌة الصةةب  -:المص ر 

 * ز مال طبٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليم( لطاع 2

 
 التعليم األساسي والثانوي والمهني: (أ

رفال لفا   وتطوٌر مستوى التعلٌس فةً المةافظةة الةى  فً طا  التربٌة والتعلٌس  تترل  مهمة
لزةاا فةً تنمٌةة المةوار  البرةرٌة بمةا اانا تأمٌا ال وى العاملة المالهلةة وتةفٌة  ال طةا  ا

فةةً مزتلةة  الموا ةةال وا نرةةطة  رفةةال مسةةتوى أ ا  هةةر  ال ةةوى و ٌةةا   انتااٌتهةةاٌةةال ي الةةى 
 اإل تصا ٌة.

 

 (2-2) رلم الجدول

 والجنس التعليمية المراحل حسب المحافظة في الصفية والشعب المدارس عدد

 عدد الشعب عدد المدارس عدد المدارس والشعب

 مختلط إناث ذكور مختلط إناث ذكور

 .36 3.0 300 00 13 .3 المجموع
 .7002مديرية التربية والتعليم، التقرير السىىي  -المصدر :

( 012) 0114وٌت ب ما الا و  أعةال  أا عة   المة ارت فةً مةافظةة الطفٌلةة بلة  فةً عةاس 
 الطلبةةة ا أعةة ا ٌبةةٌ التةةالً ب والاةة و رٌةةاض أطفةةا م رسةةة مةةا بةةٌا م رسةةة  انوٌةةة وأساسةةٌة و

 مو عٌا على ألوٌة المةافظة. 0114 العاس زال  التعلٌمٌة المراة  ةسا والمعلمٌا
 

 (3-2الجدول رلم )

 والجنس حسب المراحل التعليميةتوزيع الطلبة والمعلمين ونسبة الطلبة 

 عدد الطلبة عدد المعلمين توزيع الطلبة والمعلمين
 معلم لكل طالب

 إناث ذكور إناث ذكور
 13 12318 13438 1259 329 المجموع



 7002مديرية التربية والتعليم، التقرير السىىي  -المصدر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التعليم العالي (ب

 

ٌةظى التعلٌس العالً فً مةافظة الطفٌلة باهتماس لبٌرب ففةً 
س ص رل اإلرا   المللٌة السامٌة بت رٌا اامعة 0112عاس 

ةٌةت بلة  عة    .ر  للعلةس والمعرفةةالطفٌلة الت نٌة لتلوا منةا
( ةسا المستوٌال العلمٌة المزتلفةة 000لاها  املا ٌمً )

 .0114بلعاس 
 

 :االجتماعيةالتنمية  (3

 



تهةة   التنمٌةةة اماتماعٌةةة الةةى تنمٌةةة اإلنسةةاا وتأهٌلةةه وتفعٌةة    راتةةه باعتبةةار  مةةةور التنمٌةةة 

رٌتٌا للتنمٌةة اماتماعٌةة )اةة اهما ومةرلها وه فها وٌناط بهرا ال طةا   ورا مهمةا لواةو  مة ٌ

فً الطفٌلةة وال انٌةة فةً بصةٌرا( ٌتفةر  عنهمةا عة   ملاتةا ومرالة  منترةر  فةً امٌةال أراةا  

المةافظةب وت وس هاتاا الم ٌرٌتاا بالتعاوا والتنسٌش مال الملاتا والمرالة  التابعةة لهمةا بت ة ٌس 

سةةتوى ام تصةةا ي واماتمةةاعً الع ٌةة  مةةا الزةة مال التةةً تهةة   مةةا زاللهةةا الةةى تةسةةٌا الم

والعم  على وة   وتماس  الماتمال برل  عاسب وٌبل  عة   الةةامل التةً تتل ةى مسةاع ال مةا 

 ( ةالة.0240ملاتا التنمٌة اماتماعٌة وصن و  المعونة الوطنٌة ةوالً )

 
 -:زال  ما لمةافظةا فً للمواطنٌا اماتماعٌة الرعاٌة ز مال وت  س

 

 ن  ٌةةة معونةةة م ةة  الزةة مال مةةا اً عةة   الصةةن و  ٌ ةة س  -: الوطنيةة ة ةالمعونةة  صةةندوق ( أ
 روي عة   وٌبلة  الصةن و ب ٌ  مها التً الز مال ما وغٌرها اسمانً وتأهٌ  متلرر 

 .ةالة( 040) الزاصة امةتٌااال
 الت  ٌة  ترةم  النرةاطال مةا بماموعةة الصةن و  ٌ وس  -:الهاشمي األردني الصندوق( ب

 مةةال فاعلةةة ومرةةارلة وطفولةةة أمومةةة زةة مال وت ةة ٌسب ت رٌبٌةةة لوالةة وراب ا سةةرى
 . الطفٌلة مةافظة ألوٌة على مو عة مرال  ستة زال  ما المةلًب الماتمال

 

 :المهني التدريبو العمل لطاع( 4

 :العمل( أ

ً  والنارطٌا المرتفلٌا نسبة بلفل  سةلاا اامةالً مةا%( 12.0) المةافظةة فةً ا تصا ٌا
ً  النارةةطٌا نسةةبة لبلفةة ةٌةةت ب المةافظةةة  اإلنةةات ومةةا%( 40.3) الةةرلور مةةا ا تصةةا ٌا

 للمةافظةة البطالةة معة   بلة  ةةٌا فةً المةافظةةب فً المرتفلٌا اامالً ما%( 04.4)
 فةً العمة  عةا العاطلٌا اامالً ما انات%( 10)و رلور%( 00.2) منهس%( 03.3)

 0114 السنوي الت رٌر العامةب اإلةصا ال  اار  ب0114 لعاس المةافظة

 

 :المهني التدريب( ب

ً   وراً  الطفٌلة مةافظة فً  المتنوعة براماه زال  ما المهنً الت رٌا  طا  ٌال ي  هامةا
  طةا  وٌسةاهس وتنظٌمةهب العمة  سةو  اةتٌااةال لتلبٌة الم ربةب العاملة ال وى اع ا  فً

 اهةةالال وتعمةة  وا تصةةا ٌاب ااتماعٌةةا وتنمٌتهةةا المةافظةةة تطةةوٌر فةةً  المهنةةً التةة رٌا

 .المةافظة فً المهنً للت رٌا مرل  أربال زال  ما ال طا  هرا على المررفة



 
 

 والشباب الرياضةو الثمافة لطاع( 5

 ا امة فً  ور  الى باإل افةب المزتلفة وال  افٌة الرٌا ٌة المرافش بتوفٌر ال طا  هرا ٌساهس
 فةةةً وال  افٌةةةة رٌا ٌةةةـةال الةرلةةةـة تطةةةوٌر فةةةً تسةةةاهس التةةةً وال  افٌةةةـة الرٌا ٌةةةـة ا ن ٌةةةة

ً ( 01)و و  افٌة رٌا ٌة نوا ي( 2) الطفٌلة مةافظة فً ٌوا و المةافظةب ً  ملعبا  .رٌا ٌا
 

 والشؤون والممدسات اإلسالمية: األولاف( 6

ٌعتبر  طا  ا و ا  مةا ال طاعةال اماتماعٌةة الهامةة فةً مةافظةة الطفٌلةة وٌسةاهس برةل  
الموا ةال ال ٌنٌةة  ىالترلٌ  علةامة والوعاظ فً المساا  وٌا ا فاع  بتوفٌر  ور العبا   وتعٌ

علةةى التواٌهةةال المللٌةةة السةةامٌة  عمةةار م امةةال الصةةةابة تةةس  الصةةةابةب وبنةةا  وأ ةةرةة
تنفٌةر مرةرو  اعمةةار م ةاس الصةةابً الالٌةة  الةةارت بةا عمٌةةر ام  ي فةً منط ةة بصةةٌرا 

ر و ة  تف ة  صةاةا الااللةة ( ألة   ٌنةا400ةٌت بلفةل الللفةة اإلامالٌةة بمةا ٌ ٌة  عةا )
 افظةةة بافتتةةاا هةةرا المرةةرو  ال ةةانً ابةةا الةسةةٌا أ نةةا   ٌارتةةه المٌمونةةة للمة الملةة  عبةة ا ه

 ا.مسا  012ب وٌبل  ع   المساا   فً المةافظة  0114/ 03/2بتارٌ  
 

 (5-2الجدول رلم )

 عدد المساجد والوعاظ حسب األلوية

 المجموع البيان

 012 المساجد

 11 ات والمرشداتالواعظ

 41 الوعاظ واألئمة

 020 مؤذن وخادم

 .0112م ٌرٌة ا و ا  مةافظة الطفٌلةب  -المص ر :

 

 

 

 :كز تعزيز اإلنتاجية )إرادة ( الطفيلةامر( .

سب لٌ ةةوس بأعةة ا  0110فةةً مةافظةةة الطفٌلةةة عةةاس  )ارا  ( مرلةة  تع ٌةة  اإلنتااٌةةةانرةةا  تةةس 
ٌال التنموٌةةة فةةً المةافظةةة والتةةً تسةةاهس فةةً اٌاةةا   راسةةال الاةة وى ام تصةةا ٌة للمرةةار

 المرارٌال المناسبة التً تة  ما ظاهرتً الف ر والبطالةب
 



 التنمية االلتصادية:ثالثا: 

 :الزراعة( 1
ومةا ال طاعةال ال اعمةة  بٌعتبر  طا  ال راعة ما أهس الرواف  ام تصا ٌة  بنةا  المةافظةة

بةةالتنو  المنةةازً وهةةرا ٌةةال ي الةةى تعةة   ا نمةةاط  ةٌةةت تتمٌةة  المةافظةةة بلالسةةت مار فٌهةةا
 311 ةةةوالً الطفٌلةةة مةافظةةة فةةً اإلامالٌةةة ال راعٌةةة ا را ةةً مسةةاةة ال راعٌةةةب وتبلةة 

أل   ونماب وتبل  مسةاةة ا را ةً  001.2ةوالً  ا را ً هر  ما المستف   ونماب أل 
ألةة   20مةمٌةةال ألةة   ونمةةاب ومسةةاةة المراعةةً وال 011الةراٌةةة أو المسةةالة ةرااةةا 

 للمةاصةٌ  والبعلٌةة المروٌةة المسةاةال الا و  وٌبٌا  ونماب لما ٌوا  مةمٌتٌا رعوٌتٌاب
 .المزتلفة ال راعٌة
 (1-3) رلم الجدول

 والبعلية المروية المساحات حسب المحاصيل نوع

 المساحات البعلية ) دونم ( المساحات المروية )دونم ( نوع المحصول

 41311 11 محاصيل حملية

 10231 02033 أشجار مثمرة

 1 4441 الخضروات

 22231 03223 المجموع
 .0112م ٌرٌة ال راعة / مةافظة الطفٌلةب  -المص ر :

 امٌةةال فةةً 00/4/0114 بتةةارٌ  للموارةةً عةةاس تعةة ا  ااةةرا  تةةس ف ةة  الةٌوانٌةةة لل ةةرو  وبالنسةةبة
 .الةٌوانٌة وع  ها ال رو  أنوا  الا و  وٌبٌا المةافظة مناطش

 (0-1الا و  ر س  )

 الثروة الحيوانية

 خاليا النحل مزرعة/دجاج أبمار ابل ماعز ضان النوع

 - - - - 00341 04041 العدد
 .0114 اار  امةصا ال العامةب -المص ر :

 

 :السياحة واآلثار( 2

تةأ ٌر   رٌعتبر  طا  السٌاةة ما ال طاعال اإلنتااٌةة المهمةة فةً المةافظةة والةري م ٌ تصة
 مةافظةةة وتمتةةا ٌرةةم  الاانةةا اماتمةةاعً وال  ةةافًب  لةةى الاانةةا ام تصةةا ي فةسةةا بةة ع

  ور هةرا لتفعٌة  متواص   عس الى تةتا  والتً بسٌاةٌة وأ رٌة مهمة أمالا بواو  الطفٌلة
 .الطفٌلة مةافظة فً والسٌاةٌة ا  رٌة الموا ال أهس الا و  وٌبٌا ال طا ب

 

 

 



 

 (3-3) رلم الجدول

 األلوية حسب الطفيلة محافظة في واألثرية السياحية لعالموا أهم

 الموالع األثرية الموالع السياحية اللواء

  لعة الطفٌلة ةمامال عفرا المع نٌة لواء المصبة

  صر ال ٌر

 ةمامال البربٌطة
 خربت ضباػت

 زربة لرلا والمرمٌ 

  صر التوانة  رٌة السلال

 زربة التنور

  لعة السلال

 زربة الررٌال  رٌة  انا لواء بصيرا

 لنٌسة الررا ٌة

 زربة النصرانٌة

  لعة الةسا - لواء الحسا

 .0114م ٌرٌة السٌاةة وا  ارب -المص ر :

 

 :الصناعة والتعدينلطاع ( 3
تعتبر مةافظة الطفٌلة ما مةافظال الممللة رال المةوار  الطبٌعٌةة المتمٌة  ب ةٌةت تةتةوي 

المعا ا والصزور الصناعٌةب ا مر الةري  عةا عة   مةا لبرٌةال الرةرلال  على الل ٌر ما
ً ا ر نٌة الى استفال  بع  ٌسةتف  ما هر  الموار  غٌر أا الل ٌر ما المةوار  المع نٌةة لةس  ا

 بع .
زامةال الفوسةفال المتةوفر  فةً منط ةة الةسةاب فتسةتف  ررلة منااس الفوسفال ا ر نٌةة  أما
منل ا ر نٌة الزامال الال مة إلنتا  ما   امسةمنل فةً مصةنال ررلة مصانال امستستف  و

 الررا ٌة واهس هر  الزامال هً الةار الاٌري والصلصا  والف ار.
هةةً الصةةزر ال ٌتةةً فةةً منط ةةة اةةر  فأمةةا الصةةزور الصةةناعٌة المتةةوفر  فةةً المةافظةةة 

ب والاةبا فةً البٌرمٌل بال را ما الةساب وال ولوماٌل بال را ما الررا ٌةوال راوٌشب 
 منط ة اب  ملٌب بال را ما الطفٌلةب باإل افة الى زامال الفوسفال.

مةا المعة ا الن ةً  الل فً المةافظة النةات وٌ  ر امةتٌاطً الم توفر وما أهس المعا ا الم
منةه بةةوالً نصة  ملٌةوا  اللة بةوالً ملٌوا طا متريب أما المنفنٌ  فٌ  ر امةتٌةاطً الم

 طا متري.
 أللبان ومصىعللعديد مه المصاوع مىها مصىع لصىاعة المىسىجات ومصىع كما يىجد ا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 ملخص ألهم المطالب واالحتياجات: -

 

 (التنفٌر  ٌ .)متوفر  ا رض  طعة باا علما الطفٌلة مةافظة معلمً لنا ي مبنى انرا  .0
 للبنةٌا ساسةٌةا  وبصةٌرا للبنٌا ال انوٌة ال ا سٌة م رسة أهمها م ارت لع   صٌانة اارا  .0

 (التنفٌر  ٌ .)للبنال ال انوٌة ال ا سٌة للبنٌا ال انوٌة والةسا
 .انرا  م ٌرٌة تربٌة وتعلٌس للبا ٌة .1
 انرا  مرل  صةً فرعً فً منط ة اسر الره ا . .2
 .انرا  مسترفى ةلومً ر ٌ  للمسترفى العسلري .3
 ا واةالة العطا (فً م ٌنة الطفٌلة.)تس طرالوةٌ  ال ااري لة  مرللة الرار   الطرٌش .4
 .) ٌ  لتنفٌر(الطرٌش الملولً تأهٌ  اعا   .4
 .معالاة وتةسٌا المنعطفال الزطر  .2
 تةسٌا وانار  م ز  الطفٌلة ال ا س ما عماا.)بل ٌال( .2
 ا امة م ٌنة العاا تروٌةٌة وا امة المتن هال. .01
 .) ٌ  لتنفٌةةرالزةةاا بةةروي امةتٌااةةال الزاصةةة أإلٌةةوااًاإلسةةرا  فةةً تنفٌةةر المرلةة   .00

 وبنسا اناا  اٌ  (
واسةةتفال  المٌةة ال السةةٌاةٌة فةةً لةة  مةةا المةافظةةة علةةى الزرٌطةةة السةةٌاةٌة  ا را  .00

 ةمامال عفرا ومةمٌة  انا.
 تطوٌر وسط مةافظة الطفٌلة المةارٌة لل لعة) ٌ  التنفٌر وتس رص  المزصصال لرل ( .01
 .اعا   تأهٌ  ربلة اللهربا  .02
 .اعا   تأهٌ  ربلة المٌا  .03
 ي رٌظس والوا ال.)  ٌ  ل رسة(س ة فً تنفٌر اعطا  ا ولوٌ .04
 بربلة الصر  الصةً. الم ٌنة أةٌا استلما  ربط با ً  .04
انرا  مرال  ربابٌة نموراٌةة فةً لة  مةا العةٌا البٌ ةا  وال ا سةٌة والةسةا وبصةٌرا.  .02

 ٌوا   عس للمالت امعلى للرباا مرصو  فً و ار  المالٌة(
 ا ً.تلملة م راال ملعا مامال الطفٌلة الرٌ .02
 .تزصٌا صن و  زاا لتنمٌة المةافظة .01
 .المةافظة الىامست مارال  اراالعم  على  .00



 .ا امة منط ة ةر  بمنط ة ار  ال راوٌش .77
 مرل    افً وملتبة.انرا   .72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


