
 

 

 

 

 

 

 

 محافظة الطفيلة
 

 

 

 



 

 

 محافظة الطفيلة

 

 :لمحة عامة

تعتبر محافظة الطفٌلة من المحافظات المتمٌزة 
بتنوعها الجغرافً والمناخً، وتمتاز بوجود 
العدٌد من الموارد الطبٌعٌة مثل األراضً 
الصالحة للزراعة، وكذلن الموارد المعدنٌة 
ع كالفوسفات واالسمنت والنحاس، وٌعتبر لطا

التعدٌن من األنشطة الرئٌسٌة فً المحافظة 
حٌث توجد مناجم الفوسفات فً لواء الحسا، 
ومصنع االسمنت فً لواء بصٌرا ، ولهذه 

 األنشطة أهمٌة كبرى على المستوى الوطنً حٌث تساهم بجزء كبٌر من الصادرات الوطنٌة.
 

 :والمناخ التضاريس

 
 ما بٌن عن سطح البحر اعهتراوح ارتفاٌة ل جبلٌـن سالسـة مـس المحافظـتتكون تضارٌ 
 المادسٌةم( فً منطمة 0411و) الطفٌلةمدٌنة من شرق الجبال الوالعة إلى الفً  (م0011)

وهذا الجزء من المحافظة ٌعتبر من  عمٌمة،الودٌة العدٌد من األوٌتخلل هذه السالسل  ،وغرندل
( ملم. أما 022سنوي فٌها عن )المناطك شبة الجافة التً ال ٌزٌد معدل هطول األمطار ال

الجزء الشرلً من المحافظة مناخه صحراوي، وال ٌزٌد معدل هطول األمطار السنوي فٌه عن 
 ( ملم.31)
 

 الموقع والمساحة:

 



من المملكة، وتبعد عن العاصمة عمان حوالً  الغربً تمع محافظة الطفٌلة فً الجزء الجنوبً
كم 0010كم، وتبلغ مساحة المحافظة 021

0
% من المساحة اإلجمالٌة 0.2، أي ما ٌعادل 

 . للمملكة
 

 

 :يةالسكانالواقع السكاني والكثافة 

لدر عدد سكان %( ، و 0.03حوالً ) 0112 – 0114بلغ معدل النمو السكانً بٌن عامً 
( نسمة أي ما 21011بحوالً ) 0112حسب دائرة اإلحصاءات العامة لعام محافظة الطفٌلة 

( تجمعا سكانٌا، أهمها 20، وٌتوزع هؤالء السكان على )سكان المملكة%( من 0.32نسبته )
مدٌنة الطفٌلة، وعٌن البٌضا، والعٌص، وبصٌرا، والحسا، أما بالً السكان فٌتوزعون على 

%( فً حٌن 03.0بالً التجمعات السكانٌة، وتشكل نسبة السكان الذٌن ٌمطنون الرٌف حوالً )
 وتبلغ الكثافة السكانٌة الً عدد سكان المحافظة،%( من إجم22.7ٌشكل نسبة الحضر )

شخص/كم( 12.4)
0

( 3.2( أسرة حٌث بلغ متوسط حجم األسرة )02131، وبلغ عدد األسر )
وفٌما ٌتعلك بتوزٌع السكان حسب الجنس فتشٌر اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل  فرد،
والجدول التالً   .محافظة%( من إجمالً عدد سكان ال27.0%(، ونسبة اإلناث )31.7إلى )

 ٌبٌن توزٌع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانٌة فً محافظة الطفٌلة.
 

 (1الجدول رقم )

 التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة الطفيلة

معدل الكثافة 

 السكانية

 2فرد/كم

 النسبة

% 

 المساحة

 2كم

النسبة من 

المحافظة 

% 

دد السكان ع

 )نسمة(

 اللواء

 ذكور اناث

 لصبة الطفٌلة 03311 02211 40.1 0010 30.2 23.1

 بصٌرا 01221 01001 03.2 221 00.4 20.7

 الحسا 2211 2221 00.1 331 03.2 02.3

 المجموع 01111 111 2132 111 3..3

 .0114دائرة اإلحصاءات العامة،  -المصدر :

 

  يمات اإلدارية:التقس



 04/00/0723وحدة إدارٌة تتبع إلى محافظة الكرن وبتارٌخ ومنذ عهد اإلمارة  الطفٌلةكانت 
نظام التمسٌمات  وبموجبإلى محافظة، ها من لواء بترفٌع صدرت اإلرادة الملكٌة السامٌة

 الوحدات اإلدارٌة التالٌة: تتألف من  ةأصبحت الطفٌل ، 0773اإلدارٌة لعام 
 

  .ةومركزه مدٌنة الطفٌل ةلصبة الطفٌل لواء:  أوال 
 .بصٌرا لواء:  ثانيا
 .الحسا لواء:   ثالثا

 
 
 



 (1الخارطة رقم)

 خارطة محافظة الطفيلة حسب األلوية والقرى

 



 لمحافظة الطفيلةبرز المشاريع الرأسمالية أ
 

 باأللف دٌنار()

الجهة  اسم المشروع الرقم
 المنفذة

مخصصات 
2110 

نسبة 
 نفاق%اإل

نسبة 
 اإلنجاز%

 المالحظات

إنشاااااااااااااااااءات مختلفااااااااااااااااة  .0
 وإضافات غرف صفٌة .

وزارة 
 التربٌة

23 011 011 - 

تحااااااااااااااارٌ  األراضاااااااااااااااً  .0
 المحٌطة بالسدود.

وزارة 
 الزراعة

01 70.0 21 - 

وزارة  الحزام األخضر. .1
 الزراعة

01.1 72.2 011 - 

إدارة المااااااااوارد الطبٌعٌااااااااة  .2
لمحاااااااااااااااافظتً الكااااااااااااااارن 

 .والطفٌلة

وزارة 
 الزراعة

120.2 20.7 23 - 

طرٌاااااااااااك العٌص/العاااااااااااٌن  .3
 البٌضاء.

وزارة 
 األشغال

111 011 011 - 

وزارة  صٌانة الطرق الزراعٌة. .4
 األشغال

022.1 011 011 - 

-إكمااااااال طرٌااااااك الطفٌلااااااة .2
 الحسا.

وزارة 
 األشغال

المشااااروع متااااأخر بساااابب  21 011 0311
 طبٌعة التضارٌس.

وزارة  مٌرة.إسكان األسر الف .2
 األشغال

011.7 011 77 - 

إنشاااااااء وتحسااااااٌن الطاااااارق  .7
 المروٌة والثانوٌة.

وزارة 
 األشغال

107.2 011 71 - 

إنشاااء مركااز الطفٌلااة لااذوي  .01
 االحتٌاجات الخاصة.

وزارة 
التنمٌة 
 االجتماعٌة

المشااااااروع ٌسااااااٌر بشااااااكل  03 03.7 202
جٌاااد ونساااب إنجااااز أعلاااى 

 .من المتولع
ٌناااااة الصاااااناعٌة إنشااااااء المد .00

 فً الطفٌلة.
وزارة 
 المالٌة

نسااابة اإلنجااااز تشاااتمل فاااً  13 03 2111
 أعمال الصور فمط.

إضااااااافات غاااااارف صاااااافٌة  .00
 لرٌاض األطفال.

وزارة 
 التربٌة

31 71 72 - 

وزارة  طرٌك الطفٌلة الدائري. .01
 األشغال

تااااام إحالاااااة العطااااااء علاااااى  - 72.7 231
شااااااركة الحنالطااااااة وماااااان 

لمباشاااارة المتولااااع أن ٌااااتم ا
فااااً المشااااروع فااااً بداٌااااة 

 .0117شهر شباط 

 



 

 ألهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الطفيلة مخالصة التقيي

 
 2110مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام 

 
ناااار لعاااام ( ألااف د02322.2ٌبلغاات مخصصاااات المشاااارٌع الرأساامالٌة لمحافظاااة الطفٌلاااة )

( ألاف دٌناار أي ماا نسابته 01203.3) 10/00/0112فً حٌن بلغ اإلنفاق الفعلاً حتاى  0112
 (.0%( وهً نسبة ألل من المستوى المستهدف. كما فً الشكل رلم )20.3)

 

 
 )باأللف دينار( 

 مقدر  البيان
2110 

االنفاق حتى 
31/12/2110 

 نسبة اإلنفاق الفعلي %

 20.3 01203.3 02322.2 المشارٌع الرأسمالٌة
 .0112المصدر: دائرة الموازنة العامة، 

 (1الشكل رقم )

 



وٌشٌر توزٌع مخصصات المحافظة حسب المطاعات الوظٌفٌة إلى إستئثار لطاع الشؤون 
وذلن  0112%( من إجمالً مخصصات محافظة الطفٌلة لعام 22اإللتصادٌة على ما نسبته )

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

%( من 01.3المحلٌة ، وجاء فً المرتبة الثانٌة لطاع التعلٌم والذي حاز على ما نسبته )
ة وتاله لطاع الحماٌة اإلجتماعٌة كما هو واضح فً الشكل رلم إجمالً مخصصات المحافظ

(0. ) 
 

 (2الشكل رقم)

 

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الطفيلة

حماية البيئة

0%

االسكان ومرافق المجتمع

0%

الصحة

3%

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

0%

التعليم

11%
الحماية االجتماعية

5%
الدفاع

0%
الخدمات العمومية العامة

2% النظام العام وشؤون السالمة العامة

2%

الشؤون االقتصادية

77%

الخدمات العمومية العامة الدفاع النظام العام وشؤون السالمة العامة الشؤون االقتصادية حماية البيئة االسكان ومرافق المجتمع الصحة الترفيه والثقافة والشؤون الدينية التعليم  الحماية االجتماعية
 -وفي ما يلي تحليال موجزا ألهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:

 

 -اإلشغال العامة واإلسكان :
حظٌااات وزارة األشاااغال العاماااة واإلساااكان بالمرتباااة األولاااى مااان حٌاااث حجااام المخصصاااات 

%( 21.1( ألاف دٌناار مشاكلة ماا نسابته )4101.0للمحافظة، حٌث تم رصد مبلغ ) المرصودة
( ألاف دٌناار أي ماا نسابته 4110.1من إجمالً المخصصات المرصودة للمحافظة، وتم إنفااق )

%( من المخصصات المرصودة لوزارة األشاغال العاماة واإلساكان فاً المحافظاة حتاى 77.7)
10/00/0112. 
 

 -التربية والتعليم :



%( مااان إجماااالً المخصصاااات 2.2( ألاااف دٌناااار أي ماااا نسااابته )0003.0تااام رصاااد مبلاااغ )
( ألااف دٌنااار أي مااا 722.2) 10/00/0112المرصااودة للمحافظااة، وبلااغ اإلنفاااق الفعلااً حتااى 

 %( من المخصصات المرصودة لوزارة التربٌة والتعلٌم فً المحافظة. 21.2نسبته )
 

 -الصحة :
( ألاف دٌناار مشاكلة ماا 022.0زارة الصاحة فاً المحافظاة )بلغت المخصصات المرصاودة لاو

%( ماان إجمااالً المخصصااات للمشااارٌع الرأساامالٌة فااً المحافظااة، كمااا بلااغ اإلنفاااق 0نساابته )
%( ماااان 73.3( ألااااف دٌنااااار أي مااااا نساااابته )021.4) 10/00/0112الفعلااااً حتااااى تااااارٌخ 

 مخصصات وزارة الصحة فً محافظة الطفٌلة.
 
 
 

 -الزراعة :
( ألاف دٌناار مشاكلة ماا 222.0لمخصصات المرصودة لوزارة الزراعاة فاً المحافظاة )بلغت ا
%( من إجمالً المخصصات المرصودة للمشارٌع الرأسمالٌة فً المحافظة، ولد تم 3.1نسبته )
%( ماان المخصصااات المرصااودة لااوزارة 22.2( ألااف  دٌنااار أي مااا نساابته )424.1إنفاااق )

 .10/00/0112الزراعة فً المحافظة حتى 
 

 -السياحة واآلثار :
( ألف دٌناار مشاكلة ماا نسابته 120.1بلغت المخصصات المرصودة لمشارٌع السٌاحة واآلثار )

%( ماان إجمااالً المخصصااات المرصااودة للمشااارٌع الرأساامالٌة فااً المحافظااة تاام إنفاااق 0.1)
%( ماان المخصصااات المرصااودة لااوزارة السااٌاحة 72.7( ألااف دٌنااار أي مااا نساابته )112.0)
 .10/00/0112اآلثار ودائرة اآلثار العامة فً المحافظة حتى و
 

 -وفٌما ٌلً بطالة وصف ألهم المشارٌع التً تم تمٌٌمها:
 )باأللف دينار(

 مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفٌة -0

  002 الكلفة الكلية

  شهراً  00 مدة التنفيذ
  23 2110مخصصات عام 

  23 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

011% 
011% 

 

ٌتضاامن المشااروع تنفٌااذ عطااائٌن لبناااء غاارف حاسااوب حٌااث تاام طاارح  سير العمل في المشروع.
ولد نفذ العطاء االول فً المدارس التالٌة وبكلفاة  0112العطائٌن فً عام 

 -( ألف دٌنار :040)



 . مدرسة فاطمة الزهراء -
 مدرسة عٌمة األساسٌة للبنٌن . -
 مدرسة صنفحة األساسٌة للبنٌن . -
 مدرسة صنفحة األساسٌة للبنات . -
 مدرسة رحاب الثانوٌة للبنٌن . -
 مدرسة رحاب الثانوٌة للبنٌن . -
 مدرسة رحاب الثانوٌة للبنات . -
 

 -( لاعات فً المدارس التالٌة :3العطاء الثانً وٌتضمن بناء )
 سٌة للبنات .مدرسة مٌسلون األسا -
 مدرسة المادسٌة األساسٌة للبنات . -
 مدرسة الحسا األساسٌة للبنات . -
 مدرسة عابل األساسٌة للبنٌن . -
 مدرسة عٌن البٌضاء األساسٌة للبنٌن . -

 ال توجد األوامر التغييرية: 

نسبببببببة االنجبببببباز مقارنببببببة بالكلفببببببة 
 االجمالية:

011% 

 البرنام  المعدالمشارٌع تم تنفٌذها حسب  تقييم المشروع .

 هً فواتٌر متبمٌة للمماول 0112المبالغ المرصودة لعام  مالحظات 

 
               )باأللف دينار(

 مشروع تحرٌ  األراضً المحٌطة بالسدود -0

  31 الكلفة الكلية 

 سنوي / مستمر مدة التنفيذ

 01.3  2110مخصصات عام 

 %02.2 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110بة اإلنفاق من المخصص نس
 :2110نسبة االنجاز لعام 

70.0% 
21% 

ٌشااتمل المشااروع علااى تشااجٌر األراضااً المحٌطااة بسااد التنااور  سير العمل في المشروع:
 دونم. 011بمساحة 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

 %21 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المخطط وال ٌوجد معولات. المشروع ٌسٌر حسب تقييم المشروع 

  مالحظات:
 

 )باأللف دينار(

 مشروع الحزام األخضر -1

  41 الكلفة الكلية 

 شهور 1 مدة التنفيذ

 01.1  2110مخصصات عام 



 %01.0 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

72.2% 
011% 

كاام 0ٌشااتمل المشااروع علااى تشااجٌر الطرٌااك الصااحراوي بطااول  سير العمل في المشروع 
 م، تم االنتهاء من تنفٌذ المرحلة األولى.03وبعرض 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

 %011 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تقييم المشروع 

  ت مالحظا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )باأللف دينار(

 المرحلة الثانٌة -مشروع إدارة الموارد الطبٌعٌة لمحافظتً الكرن والطفٌلة -2

 الكلفة الكلية
 مدة التنفيذ 

 2110مخصصات عام 
 31/11/2110االنفاق لغاية 

 

07711  
 شهراً  14

120.2 
034.1 

 2110تشرين أول 

   

   

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

20% 
40% 

 



العمل جاٍر فً مولع المشروع وبنسب انجاز متفاوتاة باٌن محاافظتً الكارن  سير العمل في المشروع
 والطفٌلة. 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

نسببببببة االنجببببباز مقارنبببببة بالكلفبببببة 
 االجمالية:

23 % 

 د معولات.المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوج تقييم المشروع 

المشااروع ٌماادم خاادمات للماازارعٌن تتمثاال فااً إلامااة خزانااات المٌاااه وإلامااة  مالحظات 
 السالسل وعمل أسوار من الشٌن

 
 
 
 
 
 
 



 )باأللف دينار(

 العٌن البٌضاء-مشروع طرٌك العٌص -4

 2110أيار                                        2110تشرين أول               111 الكلفة الكلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 00 مدة التنفيذ
 شهراً 

 111 2110مخصصات عام 

اإلنفبببببببباق الفعلببببببببي حتببببببببى 
31/12/2110 

111 

نسبة اإلنفاق من المخصص 
نسبببة االنجبباز لعببام  2110
2110: 

011% 
011% 

 العمل منجز سير العمل في المشروع 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 

لكلفة نسبة االنجاز مقارنة با
 االجمالية:

011% 

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تقييم المشروع 

  مالحظات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 )باأللف دينار(

 مشروع صٌانة الطرق الزراعٌة -2

 2110كانون أول  031 الكلفة الكلية 

 مدة التنفيذ
 2110مخصصات عام 

 31/11/2110االنفاق لغاية 
 

 اً شهر 00
022.1 
022.1 

 
  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2110نسبة االنجاز لعام 

011% 
011% 

 

دٌناار ومادة التنفٌاذ  07.031عطاء تورٌد مواد فرشٌات بكلفة  - سير العمل في المشروع 
 % .011( ٌوم ونسبة اإلنجاز 11)

عطاء تورٌد مواد فرشٌات لطارق زراعٌاة )عابال وادي زٌاد(  -
ونساابة اإلنجاااز  MCاد وركهااا ورشااها بااـ وٌتضاامن فاارد المااو

011. % 

دٌنااار  04.211إعااادة إنشاااء طرٌااك أم الطالفااٌح وبكلفااة كلٌااة  -
 ٌوم وٌتضمن العمل حرث وتسوٌة . 23خالل 

 وضع طبمة فرشٌات وركها وأخذ فحوصات مخبرٌة . -
 MCوضع طبمة  -

وضااع طبمااة ختامٌااة ماان الحمصااٌة والعدسااٌة ونساابة اإلنجاااز  -
011. % 

 -العمٌا وٌتضمن العمل ما ٌلً : تعبٌد طرٌك -

 تسوٌة الطرٌك وركها -0
 وضع فرشٌات وركها -0
 ووجه ختامً حمصٌة وعدسٌة MCوضع  -1

باإلضااافة إلااى مشااارٌع أخاارى تشااتمل علااى شااك  -2
وتعبٌااد الطاارق وهااً تسااٌر بشااكل جٌااد وضااامن 

 المخطط

 ال توجد األوامر التغييرية 

 %011 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد جداً وال توجد معولات يم المشروع تقي

 تخدم هذه المشارٌع مزارع وأراضً فً محافظة الطفٌلة مالحظات 

  



 )باأللف دينار(

 الحسا -مشروع اكمال طرٌك الطفٌلة  -2
 2110 أيار                                 2110كانون أول                  4711 الكلفة الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهراً  02 مدة التنفيذ
 0311 2110مخصصات عام 

 0311 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 
  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 

 :2110نسبة االنجاز لعام 
011% 
10% 

العماال جاااٍر فااً مولااع المشااروع وال ٌاازال المشااروع متااأخرا بنساابة   سير العمل في المشروع 
 .0112م  العمل المعدل الممدم فً تشرٌن ثانً % عن  برنا01

تاام اإلنتهاااء ماان المرحلااة األولااى والثانٌااة والعماال اآلن جاااري فااً 
 .0117المرحلة الثالثة على أن ٌتم التسلٌم فً شهر تموز 

 ال ٌوجد األوامر التغييرية 
 %21 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 . بسبب طبٌعة تضارٌس المولع المشروع متأخر تقييم المشروع 

  :مالحظات 

 
 )باأللف دينار(

 مشروع إسكان األسرالفمٌرة / المرحلة الثانٌة -7

 2110أيار                                             2110تشرين أول                             042 الكلفة الكلية 
 

 شهراً  01 مدة التنفيذ

 011.7  2110مخصصات عام 

اإلنفببببببببباق الفعلبببببببببي حتبببببببببى 
31/12/2110 

011.7 

نسبة اإلنفاق مبن المخصبص 
نسببببة االنجببباز لعبببام  2110
2110: 

011% 
27% 

تم تسلٌم مولعٌن مان ضامن المشاروع هماا العاٌص وبصاٌرا ، والعمال حالٌااً مساتمر  سير العمل في المشروع
ى مولاع العاٌن البٌضاا منجاز بمولعٌن هما العٌن البٌضا وجرف الدراوٌش، بالنسبة إل

 %.73% ، أما مولع جرف الدراوٌش بلغت نسبة اإلنجاز 77بنسبة 

 ٌوجد بعض األوامر التغٌٌرٌة فً مولع جرف الدراوٌش. األوامر التغييرية 



نسبة االنجاز مقارنبة بالكلفبة 
 االجمالية:

 % لجمٌع الموالع.77

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد تقييم المشروع 

   مالحظات
 
 

 
 )باأللف دينار(

 مشروع إنشاء وتحسٌن الطرق المروٌة والثانوٌة -01

 2110كانون أول  دٌنار 111 الكلفة الكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سنوي/مستمر مدة التنفيذ

  107.2  2110مخصصات عام 

 107.2 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110عام نسبة االنجاز ل

011 % 
011% 

العمل جاٍر فً عدة موالع زراعٌة وٌتضمن إنشاء وصاٌانة وشاك  سير العمل في المشروع .
 طرق زراعٌة .

 ال ٌوجد األوامر التغييرية .

 %011 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

 المشروع ٌسٌر حسب المخطط وال ٌوجد معولات. تقييم المشروع .

  مالحظات .

 
 

 )باأللف دينار(

 مركز الطفٌلة لذوي االحتٌاجات الخاصةمشروع إنشاء  -00

 2110كانون أول  1202 الكلفة الكلية

ً  321 مدة التنفيذ  ٌوما
 202 2110مخصصات عام 

 023.4 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

03.7% 
03% 

( وهاو 0م3024المركز ٌتكون من ثالثة طوابك بمساحة إجمالٌاة ) سير العمل في المشروع.
ٌتكااون ماان غاارف الخاادمات والصااٌانة وغاارف العااال  واألطباااء 
واألخصااائٌٌن اإلجتماااعٌٌن والعدٌااد ماان مكاتااب المااوظفٌن ولاعااة 
متعااددة األغااراض ومطعاام وغاارف الخاادمات األخاارى باإلضااافة 

عٌااة وأعمااال خارجٌااة وجاادران خارجٌااة خاازان ماااء وحفاارة تجمٌ
 وجدران ومساحات إسفلتٌة



 - األوامر التغييرية: 

 %03 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

وهو اآلن ٌسٌر بشكل جٌد  04/00/0112تم البدء بالمشروع فً  تقييم المشروع .
 ونسب إنجاز أعلى من المتولع.

  مالحظات 

 



 )باأللف دينار(

 .المدٌنة الصناعٌة فً الطفٌلةشروع إنشاء م -00
 2110تشرين أول  2111 الكلفة الكلية

 

 شهراً  14 مدة التنفيذ 

 2111 2110مخصصات عام 

 0111 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

03% 
2% 

 األرض.  تم استمالن - سير العمل في المشروع
 المخططات والدراسات جاهزة. -

 7/0112تم طرح العطاء وتمت اإلحالة وبوشر بالتنفٌذ فً شهر  -

 م0431تم انجاز سور المدٌنة بطول  -

توجااد أواماار تغٌٌرٌااة حااول طبٌعااة األرض ماان الجهااة الغربٌاااة  - األوامر التغييرية 
 للمدٌنة وبحاجة إلى تجرٌف.

% وتام 01تصل نسبة اإلنجااز فاً مشاروع المدٌناة الصاناعٌة إلاى  مالية:نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االج
 % من سور المدٌنة.13انجاز ما نسبته

المشروع ٌسٌر دون المستوى المخطط له نتٌجة لوجود أوامر  تقييم المشروع 
 تغٌٌرٌة تحتا  إلى لرارات إدارٌة.

  مالحظات 
 
 

 )باأللف دينار(

 اض األطفالمشروع إضافات غرف صفٌة لرٌ -01

  - الكلفة الكلية

  شهراً  00 مدة التنفيذ

  31 2110مخصصات عام 

  23.0 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

71% 
22% 

 

 مدرسة فاطمة الزهراء الثانوٌة للبنات  -0 سير العمل في المشروع.

 سٌة للبناتفاطمة بنت الٌمانً األسا -0

 رحاب األساسٌة المختلطة -1

 ال توجد األوامر التغييرية: 

 % فً جمٌع الموالع72 نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية::

 المشروع ٌسٌر بشكل جٌد وحسب البرنام  المعد تقييم المشروع .

 0م21تبلغ مساحة كل مبنى  مالحظات 



 
 
 
 
 



 )باأللف دينار(

 طفٌلة الدائريمشروع طرٌك ال -02

  01111 الكلفة الكلية

  شهراً  14 مدة التنفيذ

  231 2110مخصصات عام 

  222.7 31/12/2110اإلنفاق الفعلي حتى 

  2110نسبة اإلنفاق من المخصص 
 :2110نسبة االنجاز لعام 

72.7 
- 

 

بتاارٌخ تم إرسال كتاب من وزٌر األشغال إلى دولة رئٌس الوزراء  سير العمل في المشروع.
حول هذا المشروع ومن المتولع إساتكمال إجاراءات  02/7/0112

والمباشاارة فااً العماال العااام  0112العطاااء فااً شااهر تشاارٌن ثااانً 
 المادم .

 ال توجد األوامر التغييرية: 

 - نسبة االنجاز مقارنة بالكلفة االجمالية:

لع أن ٌتم المباشرة تم إحالة العطاء على شركة الحنالطة ومن المتو تقييم المشروع .
 0/0117فً العمل فً بداٌة شهر 

 - مالحظات 

 



 
 ملخص ألهم المطالب واالحتياجات: -

 

 إنشاء مبنى لنادي معلمً محافظة الطفٌلة علما بان لطعة األرض متوفرة.   .0
إجراء صٌانة لعدة مدارس أهمها مدرسة المادسٌة الثانوٌة للبنٌن وبصٌرا األساسٌة    .0

 ا الثانوٌة للبنٌن المادسٌة الثانوٌة للبنات.للبنٌن والحس
 .إنشاء مدٌرٌة تربٌة وتعلٌم للبادٌة   .1
 إنشاء مركز صحً فرعً فً منطمة جسر الشهداء.   .2
 .إنشاء مستشفى حكومً ردٌف للمستشفى العسكري   .3
 فً مدٌنة الطفٌلة.الوحٌد الدائري لحل مشكلة الشارع  الطرٌك   .4
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 تحسٌن وإنارة مدخل الطفٌلة المادم من عمان.   .7

 إلامة مدٌنة العاب تروٌحٌة وإلامة المتنزهات. .01
 .الخاص بذوي االحتٌاجات الخاصة أإلٌوائًاإلسراع فً تنفٌذ المركز  .00
ن واستغالل المٌزات السٌاحٌة فً كل مالمحافظة على الخرٌطة السٌاحٌة  إدرا  .00

 حمامات عفرا ومحمٌة ضانا.
 تطوٌر وسط محافظة الطفٌلة المحاذٌة للملعة .01
 .إعادة تأهٌل شبكة الكهرباء .02
 .إعادة تأهٌل شبكة المٌاه .03
 ي شٌظم والوادات.سدإعطاء األولوٌة فً تنفٌذ  .04
 بشبكة الصرف الصحً. المدٌنة أحٌاءاستكمال ربط بالً  .02
 لبٌضاء والمادسٌة والحسا وبصٌرا.إنشاء مراكز شبابٌة نموذجٌة فً كل من العٌن ا .02
 تكملة مدرجات ملعب مجمع الطفٌلة الرٌاضً. .07
 .تخصٌص صندوق خاص لتنمٌة المحافظة .01
 .المحافظة إلىاالستثمارات  جذبالعمل على  .00
 .إلامة منطمة حرة بمنطمة جرف الدراوٌش .22
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