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 : والسكان ةوالتنظيميوالتقسيمات اإلدارية  الموقع الجغرافي  اوالً:

 الجغرافيا والسكان: 1.1        

الطفيلة  تقع   • الكرك ومن  محافظة  الشمال محافظة  المملكة، ويحدها من  الغربي من  الجنوبي  الجزء  في 

تبعد عن العاصمة  ، حيث  الجنوب والشرق محافظة معان أما من الغرب فيحدها وادي عربة والبحر الميت 

  اإلجمالية  المساحة من% 2.5 يعادل ما أي ، 2كم  2209 المحافظة مساحة وتبلغ، كم 200عمان حوالي 

  بالنسبة   الطفيلة  محافظة  موقع  تبين  والتي  الهاشمية  األردنية  المملكة  خريطة  ادناه  الشكل  ويبين  ، للمملكة

 . المملكة محافظات  إلى

  نسمة   109000  بحوالي  ، 2020  لعام  العامة  اإلحصاءات  دائرة  حسب  الطفيلة  محافظة  سكان  عدد  يقدر •

 عدد  يتوزع، حيث  االردن  سكان  اجمالي  من%  1.0و   الجنوب  اقليم  سكان  اجمالي   من%  15  يشكل   ما

 ويشكلون  نسمة  68830  سكانه  عدد  ويبلغ  الطفيلة  قصبة  لواء  وهي  ألوية(  3)  على  الطفيلة  محافظة  سكان

  نسبته   ما  أي  نسمه  28580  سكانه  عدد  ويبلغ  بصيرا  ولواء  المحافظة،   سكان  من%  63.1  نسبته  ما

 %. 10.6  نسبته   ما  أي  نسمه  11590  سكانه  عدد  ويبلغ  الحسا  ولواء  المحافظة،   سكان  عدد  من%  26.3
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 ( 1جدول رقم )

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

ـة
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــب
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ص
الق
ء 
وا
ل

 

ة  
فيل
ط
ال

 

 11827 5686 6141 العين البيضا 
 11079 4988 6091 العيص

 2923 1418 1505 عيمه
 514 262 252 صنفحه 
 70 22 48 النمته
 1412 710 702 ابو بنا 
 1071 531 540 شيظم

 801 396 405 ارحاب 

 55 14 41 اضباعة 
 968 432 536 مجادل
 873 451 422 صويميع 
 44 16 28 عفرا 

 78 16 62 عابور 
 513 221 292 تلعة حسين
 198 94 104 البربيطة 
 49 20 29 اللعبان 

 48 0 48 الحرير 
 17 3 14 ازحيقة 

 74 28 46 زبدة 
 289 8 281 الصيرة 

 182 98 84 جسر الشهداء
 331 155 176 نوخة
 1243 614 629 عرفه

 846 390 456 عابل 

 17 7 10 المعطن
 2112 1065 1047 ارويم 
 31196 14965 16231 الطفيلة 

 68830 32610 36220 اللواء مجموع 

 109000 52000 57000 حافظةالم
 0.631 0.627 0.635 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل

 2020* المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 
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 ( 2) رقم جدول

 

 ( 3) رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 التجمع السكاني  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور

لواء  
 بصيرا 

 بصيرا 

 11986 5777 6209 بصيرا 
 9741 4801 4940 القادسية 

 5298 2598 2700 غرندل 
 584 257 327 الرشادية 

 842 392 450 سراب  ام
 35 6 29 ضانا 
 11 0 11 لحظة

 83 29 54 قرقور
 28580 13860 14720 اللواء مجموع 
 109000 52000 57000 حافظةالم
 0.262 0.266 0.258 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل

 السكاني التجمع  القضاء  اللواء 
 الجنس )نسمة(  السكان حسب توزيع 

 المجموع إناث  ذكور
لواء  
 الحسا

 الحسا
 9147 4382 4765 الحسا

 2443 1148 1295 الجرف 
 11590 5530 6060 اللواء مجموع 
 109000 52000 57000 حافظةالم
 0.106 0.106 0.106 حافظة من إجمالي الم واءالنسبة المئوية لل
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 الالجئون والمخيمات

 . مخيمات لالجئين في المحافظة ال يوجد •

%  2.1حوالي    ويشكلون ما نسبته   الجئ  2073حوالي    في محافظة الطفيلةد الالجئين السوريين  بلغ عد •

 . سكان المحافظة عدد من

 
 آثار اللجوء 
 

 محافظة الطفيلة. كبير لهم في  يوجد أثرال  هفان الطفيلة،نظرا لقلة اعداد الالجئين في محافظة  •

 

 التقسيمات اإلدارية: 2.1  

 - التالي: تقسم محافظة الطفيلة إداريا إلى ثالثة ألوية وعلى النحو   •

تجمعات    7تجمع سكاني، منها    29و  واحد  بلدي  مجلس  ويضم  الطفيلة  مدينة  ومركزه  الطفيلة  قصبة  لواء ➢

 . 2( كم1030) حوالي يزيد فيها عدد السكان عن ألف نسمة وتبلغ مساحة اللواء 

الطفيلة حــوالي    مركز   عنويبعد  ،  بلديين  مجلسين  ويضم  بصيرا  منطقة  ومركزه   بصيرا   لواء ➢ محافظة 

تجمعات يزيد عدد   4تجمعات سكانية منها    9ويوجد به    ، 2( كم227كم، وتقدر مساحة اللواء بحوالي ) 25

 السكان عن ألف نسمة.

منها تجمعان يزيدان عن ،  سكانية  تجمعات  3و  ، واحد  بلدي  مجلس  ويضم  الحسا  مدينة  ومركزه  الحسا  لواء ➢

  بحوالي ( كم، وتقدر مساحة اللواء  40نسمة ويبعد لواء الحسا من مركز محافظة الطفيلة بحــوالي )  ألف

 .  2( كم952)
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 :مجتمع المدني والفعاليات المنظمةمؤسسات ال  3.1

 (  4جدول رقم )

مراكز  
الزكاة  
 وااليتام 

المنتديات  
 الثقافية 

االندية 
 الرياضية 

جمعيات  
 ثقافية 

جمعيات  
 خيرية 

جمعيات  
 تعاونية 

 التقسيمات اإلدارية 

محافظة  العدد  57 71 4 10 5 1

 األعضاء 2508 2321 200 2500 140 - الطفيلة  

 التعاونية  المؤسسة :المصدر          

 الجمعيات الخيرية:
 

 ( جمعية 71لغ عدد الجمعيات الخيرية في المحافظة ) يب •

 
 

 التعاونية:الجمعيات 
 

 ( تعاونية  57)  الطفيلةيبلغ عدد التعاونيات في محافظة  •
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 ثانيا: الخصائص الطبيعية والمقومات االقتصادية 

 الميزة النسبية:  2.1

م(  1200رتفاعها عـن سطح البحر ما بين )إمـن سالسـل جبليـة يتراوح    محافظة الطفيلةتتكون تضاريـس   •

م ( في منطقة القادسية وغرندل، ويتخلل هذه  1600مدينة الطفيلة و)  في الجبال الواقعة إلى الشرق من  

السالسل العديد من األودية العميقة، وهذا الجزء من المحافظة يعتبر من المناطق شبة الجافة التي ال يزيد  

 ملم سنويا. 282معدل هطول األمطار فيها عن 

المحافظة سهلي، مناخه صحراوي، وال  ويعتبر • الشرقي من  فيه عن  يالجزء  زيد معدل هطول األمطار 

 ملم سنويا. 50

( درجة مئوية ويرتفع معدل الحرارة  5-3-اما معدل درجات الحرارة الصغرى السنوي فيتراوح ما بين ) •

 ( درجة مئوية. 37-34العظمى السنوي إلى )

 أبرز مؤشرات الخصائص الديمغرافية السكانية والتركيبة العمرية للسكان 2.2

الطفيلة  يتوزع سكان • البيضاء، والعيص،    سكانيا    تجمعا    41على    محافظة  الطفيلة، والعين  أهمها مدينة 

، وتشكل  الصغيرة   أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية  ، والحسا  القادسية،   وبصيرا، 

الحضر  % من إجمالي عدد السكان، فيما تشكل نسبة  22.1نسبة السكان الذين يقطنون الريف حوالي  

السكانية  9.77 الكثافة  وتبلغ  السكان،  إجمالي  من  /   7.107مقابل  ،  2كمشخص/  %43.7    2كم  نسمة 

فرد على مستوى المحافظة ) لواء قصبة الطفيلة بلغ متوسط    5ا متوسط حجم األسرة فبلغ حوالي  أم  للمملكة

بلغ  ،    5.1لواء بصيرا بلغ    ، 4.9حجم االسرة   وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب    (،   5.6لواء الحسا 

( إلى  الذكور تصل  نسبة  أن  إلى  اإلحصاءات  فتشير  )52.3الجنس  اإلناث  ونسبة  من  %47.7(،   )%

 إجمالي عدد سكان المحافظة.

%،  3.1يقدر بحوالي   2020تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني لعام    •

ويعتبر هذا المعدل من المعدالت المرتفعة نسبيا على مستوى العالم إال أنه يعتبر متوسط نسبيا على مستوى  

الدول العربية ودول العالم الثالث، ويعود السبب في ارتفاع معدالت النمو السكاني في األردن إلى عوامل  

(  74.4( سنة للذكور و)  71.6در بحوالي )عديدة من أهمها ارتفاع معدالت العمر المتوقعة للحياة والذي ق

إلى   إلى انخفاض معدل وفيات األطفال الرضع، ويمكن أن يعزى هذا االرتفاع  سنة لإلناث، باإلضافة 

 تحسن مستويات الخدمات الصحية التي تقدم لكافة فئات المجتمع.  
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سكانه هم من فئة   % من70من المعروف ان المجتمع االردني مجتمع فتي اذ تشير االحصاءات الى ان   •

، اذ تبين احصاءات  الطفيلة الشباب، وهذا االمر منعكس على جميع محافظات االردن بما فيها محافظة  

عام ، في حين    24 -0يقعون ضمن الفئة العمرية من    الطفيلة% من سكان محافظة    64ان    2020العام  

كان المحافظة ، وان من يقعون  % من س24.9تبلغ نسبتهم    44-25ان من يقعون ضمن الفئة العمرية من  

عام تبلغ نسبته    65%، وان من يتجاوزون عن الـ8.16تبلغ نسبتهم    64-  45ضمن الفئة العمرية من  

 الطفيلة( تبلغ نسبتهم في محافظة  44  –عام    15%،  وبالتالي يمكن القول ان فئة الناشطين اقتصاديا )2.9

 %. 36.5تهم حوالي عام تبلغ نسب 15% وان من هم اقل من  47.87حوالي 

 

 

 (  5جدول رقم )

  معدل النمو السكاني التعدادات السكانية السابقة )نسمة( 

% 

 عدد السكان المتوقع )نسمة( 

2020 2021 

 68830 لواء القصبة  

3.1 

70964 

 29466 28580 لواء بصيرا 

 11949 11590 لواء الحسا 

 112379 109000 محافظة الطفيلة

 2020المصدر: التعداد العام للسكان 

 

اسرة  /فرد  5  يبلغالمحافظة  يالحظ أن متوسط عدد أفراد األسرة في  أبرز المؤشرات الديمغرافية،  من  و •

فرد، كما أن معدل اإلعالة الديمغرافية في    4.8من المعدل العام على مستوى المملكة والبالغ    علىا  وهو

  60- 15  سن  بين  ما  العمرية  الفئة  في  السكان  نصف  من  أكثر  تركز  ويالحظ  %65.3  الطفيلةمحافظة  

 . %61.4 المملكة  مستوى من اقل  وهي ، %60.5 بنسبة سنة
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ــتوى   • ــرات على مســ ــح أبرز هذه المؤشــ ــتوى    بالمقارنةالمحافظة الوية والجدول التالي يوضــ مع مســ

 المحافظة:

 (  6جدول رقم )

متوسط عدد  
أفراد 
األسرة  
 )فرد( 

 عدد األسر 
معدل اإلعالة 
الديموغرافي  

 )%( 

التوزيع النسبي للسكان حسب الفئة  
 العمرية 

  15أقل من 
 سنة

(15 -
 ( سنة 64

أكثر من  
 ( سنة 65)

 3.2 62.2 34.7 60.9 12481 4.9 لواء القصبة  

 2.9 57.9 39.2 72.7 4972 5.1 لواء بصيرا 

 2.5 57.2 40.3 74.9 1843 5.6 لواء الحسا 

 3 60.5 36.5 65.3 19296 5 محافظة الطفيلة

 االقتصادية وحالة الفقر:  المؤشرات  3.2

ار • نوي رةاألـس دخل  متوـسط انخفاض الى 2013 األـسرة ودخل نفقات مـسح تقرير اـش  محافظة في الـس

 متوـسط ينخفض اـسرة، وكذلك/دينار (9258) للمملكة العام المعدل عناـسرة  / دينار (9004) الطفيلة

 للمملـكة الـعام المـعدل عناســـــرة  /ديـنار (8164.7) الطفيـلة مـحافـظة في الســـــنوي األســـــرة إنـفاق

 دينار/اسرة.  (10251.6)

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

 (  7جدول رقم )

 التقسيمات اإلدارية 
 متوسط الدخل السنوي )دينار(  متوسط اإلنفاق السنوي )دينار( 

 للفرد  لألسرة  للفرد  لألسرة 

 1712.0 9004.4 1532.5 8164.7 محافظة الطفيلة

 1857.2 9258.0 2021.2 10251.6 المملكة

 2013 االسرة ودخل نفقات مسحالمصدر: 

     

 .13.3من عدد السكان، بينما بلغت نسبة الفقر على مستوى المملكة  17.2بحوالي قدرت نسبة الفقر  •
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  من%  1.6  نسبته  ما  يشكلون   فرد  ألف  (14.244)  نحو  الطفيلة  محافظة   في  راءالفق  راداالف  عدد  ويبلغ •

  % 1.4  نسبته  ما  تشكل  أسرة  ألف  (17.72)  الفقيرة  األسر  عدد   بلغ  كما  المملكة،   في  راءالفق  عدد  إجمالي

 . المملكة في الفقيرة األسر عدد من

 للواء   التابعة  والقادسية  وبصيرا  غرندل  الطفيلة مناطق  محافظة  في  الفقر  بؤر  فيها  ترتكز  التي  المناطق •

 .اللواء% من عدد سكان 30حيث بلغت نسبة الفقر  بصيرا

 
   البطالة

 المعدل   بلغ  حيث  ، 2016  عام  من  الثالث  الربع  خالل%  15.8حوالي  في محافظة الطفيلة    البطالة  معدل  بلغ •

 .الفترة لنفس لإلناث% 25.2 مقابل% 13.8 للذكور

 عام من الثالث الربع عن وذلك مئوية نقطة 2.0  بمقدار 2016 عام من الثالث للربع البطالة معدل ارتفع  •

2015. 

  لإلناث   وارتفع  مئوية،   نقطة  2.7  بمقدار  للذكور  ارتفع  البطالة  معدل  أن    يتضح  ، باالعتبار  الجنس  وبأخذ •

 .2015 عام من الثالث بالربع مقارنة 2016 عام من الثالث الربع خالل مئوية نقطة 0.1 بمقدار

 

 ( 8) رقم جدول

 المؤشر 

النشاط االقتصادي  معدل 
 الخام

)عدد السكان النشيطين  
سنة   15اقتصاديا  وأعمارهم  

فأكثر منسوبا  لعدد السكان  
 الكلي( 

 معدل النشاط االقتصادي المنقح 

)عدد السكان النشيطين اقتصاديا   
سنة فأكثر منسوبا    15وأعمارهم 

لمجموعة السكان الذين أعمارهم  
 سنة فأكثر(  15

 معدل البطالة 

)عدد السكان المتعطلين 
سنة   15وأعمارهم 

فأكثر منسوبا  إلجمالي  
 قوة العمل( 

 15.7 41.4 غير متوفر  محافظة 

 13.0 36.7 24.3 على مستوى المملكة 

 2015  والبطالة  العمالة مسح  ، 2013  االسرة ودخل  نفقات حالمصدر: مس
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  واقع القوى العاملة:  4.2

  5585نحو    الطفيلة  محافظة  أبناء  من  2015  للعام  المدنية   الخدمة  لديوان  توظيف  بطلبات  المتقدمين   عدد  بلغ •

عدد    بلغ  حين   في   شخص   69المستنكفين    عدد   وبلغ  السكان،   عدد   إجمالي  من %  5.8  نسبته   ما  أي   مواطن

 %3.0 فقط ما نسبتهمتقدم أي  169المعينين 

 

للتوظيف من خالل ديوان الـخدـمة الـمدنـية حســـــب الســـــنوات  والـجدول الـتالي يبين توزيع المتـقدمين بطلـبات  

 والجنس:

 ( 9جدول رقم )

مجموع طلبات  
 المملكة

مجموع الطلبات  
 المقدمة

 عدد طلبات اإلناث 
عدد طلبات  
 الذكور 

 السنة

276468 4820 4010 810 2012 

293642 4976 4115 861 2013 

301241 5314 4366 948 2014 

318693 5585 4654 931 2015 

 *المصدر ديوان الخدمة المدنية 

 

 . الطفيلةالعمل  مديرية

من الذكور  586باحث منهم  930م  2016تشير هذه السجالت إلى أن عدد الباحثين عن العمل بلغ للعام   •

 . االناث من 344و

  في   الوافدة  العمالة  عدد  إجمالي  من%  0.6نسبته    ما  يشكلون  وافد  عامل  1946 الطفيلة  محافظة  في  يعمل •

 .المملكة
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  والبطالة العملالتحديات في قطاع  5.2

 .السكان إجمالي  من % 37.3 نسبتهم( مثلت والذين) عشر  الخامسة سن دون السن صغار   نسبة ارتفاع  •

 .بالتعليم الملتحقين نسبة ارتفاع  •

  طات شان   غير  يعتبرن  العمل  سن  ضمن  النساء  إجمالي   من  االقتصادي  النشاط  في  أةرالم  مساهمة  تدني  •

 .اقتصاديا  

 .المختلفة  بالتخصصات  الخريجين الستيعاب مؤسسات وجود معد •

 .العاصمة محافظة يف وتركزها اللواء ي ف العمالة تستوعب الت  المؤسسات عدد قلة  •

 ث اإلنا على الذكور تشغيل الخاص القطاع وتفضيل مؤسسات  ثاإلنا صفوف يف البطالة نسبة تركز   •

  ي ف  العمل   الذكور  الناشطين  تفضيل   سببها   المختلفة  القطاعات   ي ف  المشتغلين  ثواإلنا   الذكور   عدد  ي ف  فجوة  •

 . الخارج

 .االجتماع الضمان منظومة يف  االشتراك من العاملة االقتصادية المنشآت بعض تهرب  •

 .المالية  المؤسسات  من االقتراض عمليات تزايد يسبب الدخل  ومتوسط  اإلنفاق متوسط بين فجوة وجود  •

 .الخاص  القطاع يف األجور تدن باإلضافة •

 .والمحسوبية  الواسطة  •

 . العمل عن العاطلين تشغيل  يخص  فيما والخاص مالعا القطاع بين الشراكة ضعف   •
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 خدمات الرعاية االجتماعية والمعونة الوطنية  :ثالثا

وتفعيل قدراته باعتباره محور التنمية ومحركها وهدفها    وتأهليه تهدف التنمية االجتماعية إلى تنمية اإلنسان   •

تنمية    مراكز  4و مكاتب    5ويناط بهذا القطاع دورا مهما لوجود مديريتان للتنمية االجتماعية يتفرع عنهما 

ريتان بالتعاون والتنسيق مع المكاتب  منتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وتقوم هاتان المد  مجتمع محلي

  االقتصادي والمراكز التابعة لهما بتقديم العديد من الخدمات التي تهدف من خاللها إلى تحسين المستوى  

 والعمل على وحدة وتماسك المجتمع بشكل عام. واالجتماعي

  4 فيوجد االعاقة، ذوي االشخاص  رعاية وبخصوص .حضانة  38 المحافظة في الحضانات  عدد بلغ وقد •

 منتفع  85منتفع، ومركز حكومي واحد يخدم  68 تخدممراكز تطوعية 

 

 مديرية التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية  خدمات  1.3

 (  10جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 

 2 التنمية االجتماعية  عدد مديريات

 5 االجتماعية  التنمية  مكاتب عدد

 2 عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي  

عدد مساكن األسر العفيفة من خالل المكرمة  
 الملكية

 سكنية   وحدة 134مساكن و 7

 38 عدد دور الحضانة 

 1 عدد الجمعيات المتخصصة 

 5 عدد مراكز ذوي االحتياجات الخاصة 

 153 عدد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة المسجلة 

 المتكررة من صندوق المعونة الوطنيةالمعونة 
 افراد /عدد المستفيدين

2686 

 الطفيلة    * المصدر: مديرية التنمية االجتماعية
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من الخدمات مثل معونة نقدية متكررة وتأهيل جسماني وغيرها من   الوطنيـة عددالمعونـة    ويقدم صندوق  •

وفيما في    الخدمات،  الوطنية  المعونة  برامج صندوق  من  المستفيدة  الفئات  توزيع  ملخص  محافظة يلي 

 الطفيلة. 

 (  11جدول رقم )

 فئة المستفيدين 
 حاالت/المستفيدين

 العدد 

 69 أسر األيتام 

 391 المسنون واسرهم 

 150 العاجزين عجزا  كليا  اسر 

 19 اسر السجناء والمعتقلين 

 1 األسرة البديلة 

 1 اسر الغائبين والمفقودين غيبة منقطعة ال تقل عن عام

 152 الحاالت اإلنسانية 

 21 الحاالت االستثنائية 

 123 المرأة التي ال معيل 

 182 مطلقه/ المرأة التي ال معيل 

 0 اسر الخارجون من السجن

 102 اسر العاجزون ماديا 

 161 رعاية االعاقات 

 1372 المجموع 
 . صندوق المعونة الوطنية* المصدر:                 

 الوطنية  والمعونة  االجتماعية الرعاية خدماتفي قطاع  التحديات 2.3

 

 .والمملكة المحافظةباقي  مستوى على قورنت ما إذاالمحافظة  يف المرتفعة والبطالة الفقر نسبة •

 .وجدت  إذا تكاليفها وارتفاع الخاصة االحتياجات ذوي بشؤون المتعلقة المراكز  كفاية معد •

 .االسعار ارتفاع بسبب وذلك للمحتاجين كمعونة المصروفة المبالغ  كفاية معد •
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 الشباب : رابعا

 الشباب:قطاع  1.4

  ن، وحيث ان تلك النسبة تشكل السكا  ثلثي  من  أكثر  الشباب  يشكل  حيث  فتيا،   مجتمعا  األردني  المجتمع  يعتبر •

  انتاجية   قوة  يشكلون  بحيث   الشباب، هؤالء  كيان   لبناء   الضرورية  المتطلبات   توفير  تم  لو   فيما   ذهبية   فرصة

  وتهديدا  تحديا  يشكل العدد هذا فأن الوقت وبنفس  مجتمعنا،  في  المطلوب االيجابي التغيير  تحدث لها يمكن

  التي   المؤسسات  هذا  توفر  ذاته  بحد  يتطلب  االمر وهذا  ،مؤسسات الدولة  خالل   من  توجيه  يحسن  لم  لو  فيما

 . والمجتمع الوطن  خدمة تجاه الكبيرة الطاقة هذه توجيه من لها يمكن

والمجلس    االردن  كلنا   شباب   هيئة  منها   للشباب   خدماته   بتقديم  الطفيلة  محافظة  في  مؤسسات   عدة  تقوم •

  العام   في  الطفيلة  محافظة  شباب  مديرية  تأسستحيث    الطفيلة  شباب  مديرية  خالل  من  للشباب  االعلى

مثل مالعب كرة    المحافظة  في  المنتشرة   الشبابية والمرافق    المنشآت  من  مجموعة  على   وتشرف   1989

 الرياضية.  والصاللة القدم وكرة السلة 

باإلضافة إلى دوره في إقامة األندية الرياضيـة    ، توفير المرافق الرياضية المختلفةالقطاع ب  هذاويساهم   •

التي تساهم في تطوير الحركـة الرياضيـة في المحافظة، ويبين الجدول عدد  والمراكز الشبابية  والثقافيـة  

 األندية وعدد أعضائها حسب األلوية. 

( 12)جدول رقم   

ئها حسب األلويةوعدد أعضاوالمراكز الشبابية  عدد النوادي  

 اللواء 
عدد النوادي  
الرياضية  
 والثقافية 

  عضاءعدد ا
 النوادي

 عدد المراكز الشبابية
عدد اعضاء  

 المراكز الشبابية 

 1350 5 800 5 قصبة الطفيلة 

 1220 4 1100 3 بصيرا 

 500 2 500 2 الحسا

محافظة الطفيلة  شبابمديرية  -المصدر:    
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 التالي: بخصوص المرافق التي يوفرها قطاع الرياضة والشباب، فيبينها الجدول و •

 

المالعب وعددها  ( أنواع13) رقم جدول  

 العدد  نوع المالعب

 3 كرة قدم

 1 كرة سلة 

 كرة يد 
3 

 3 كرة طائرة 

 1 ألعاب قوى 

متعدد االستعماالت صالة رياضية   2 

محافظة الطفيلة  شبابمديرية  -المصدر:   

 :التحديات في قطاع الشباب  2.4

 ضعف البنية التحتية المادية واالجتماعية الالزمة لمساعدة الشباب على قضاء أوقات الفراغ. •

 تزايد معدالت البطالة بين المتعلمين الشباب.  •

 قلة المراكز الشبابية مقارنة بعدد الشباب بالنسبة إلى السكان.   •

 وجود البرامج والخطط الرامية الستثمار طاقات الشباب ودعم ورعاية اإلبداع والتميز لديهم وتطويرها.   قلة •

 والمالعب الرياضية. المنشآتقله وجود  •
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 قطاع المرأة  خامسا:

 شؤون المرأة:قطاع    1.5

بها الى المكانة التي تستحقها باعتبارها عنصراً   • باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها للوصول 

فاعالً وشريكاً كامالً في التنمية وتقدم المجتمع، فكانت هذه القضية بأبعادها وتفرعاتها المختلفة محط اهتمام 

المرأة االردنية بشكل عام   المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. حيث حسنت تلك المؤسسات من وضع

  المحلية، رغم من حيث الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل بحيث اصبحت عنصرا فاعال داخل المجتمعات  

تفاوت ادوارها ما بين مناطق المملكة، اال انه يمكن القول ان المرأة في االردن تعتبر عنصرا فاعال في  

  مختلف ميادين التنمية.

كباقي االردن بمجال تعليم المرأة ودخولها لقطاعات عمل جديدة لم   الطفيلةرغم التطور الذي شهده مجتمع  •

، الخاصة  كممرضة تعمل بنظام الورديات الليلية، وكدخولها لقطاع االعمال ، يألفها المجتمع االردني سابقا

جتماعي والديني، رغم هذا نظام الـمحرمات اال  ضمنوغيرها من مجاالت كانت حتى االمس القريب من  

، وذلك التطور اال ان الدراسات االحصائية والجندرية تظهر ان مساهمتها االقتصادية ما زالت دون المأمول 

 .ثة، ما بين االقتصادي واالجتماعيمتشابكة ما بين الدين والحداالعتبارات عديدة ومركبة و

 

 :المرأةتحديات قطاع    2.5

 .أطفال لديها  التيو 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 ص تيخ مايف التشريعات بعض ضعف  •

 كبير  اختالف يف جليا هذا ويظهر الوظائف بعض  يف المرأة لعمل االجتماعية المعيقات بعض وجود  •

     .القطاعات بعض يف المرأة  عمالة نسب يف
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 ةسادسا: الثقاف

 الشؤون الثقافية:قطاع  1.6

باالهتمام ومتابعة   الطفيلة  الثقافة في محافظة  الثقافية في  تقوم مديرية  وتولي    ، كما المحافظةالنشاطات 

مجاالت   في  بالمبدعين  العربي،  االهتمام  والخط  والنحت،  والرسم  اليدوية  واألعمال  التشكيلي  الفن 

االهتمام  و  واإلبداعات األدبية من مثل الشعر والقصة القصيرة والرواية، كذلك االهتمام بالمواهب الفنية

 . أبرزهاونشاطات متعددة من  بشقيه المادي والمعنوي  بالتراث

 دوية.إقامة الدورات التدريبية في مجال األعمال الي •

 اإلعداد والترتيب والتنسيق والمشاركة في االحتفاالت الوطنية في المحافظة.  •

 إقامة الندوات واألمسيات الثقافية، والمعارض الفنية. •

 إقامة المهرجانات الثقافية.  •

 الكشف عن الطاقات واإلبداعات األدبية والفنية في محافظة الطفيلة. •

 
 (  14جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 الهيئات الثقافية عدد  9

 عدد المنتسبين للهيئات الثقافية  غير متوفر 

 عدد الفرق الشعبية   4

 المهرجانات  4

 المجلس االعلى للشباب * المصدر: 
 

  .لرياضةالفرص االستثمارية في قطاع الشباب وا 2.6

 .رياضية مالعب  •

 .مسابح  •

 .الرياضات أنواع بمختلف  شبابية نوادي  •

 متعددة االغراض.صاالت رياضية  •
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 سابعا: التعليم

 قطاع التعليم: 1.  7

 التقنية: الطفيلة  جامعة 

  الملكية   اإلرادة  صدرت  م2005  عام   في  حيث  كبير،  باهتمام  الطفيلة  محافظة   في  العالي  التعليم  يحظى •

 وتنبثق   تقنية،   أردنية  جامعة  أول  لتكون  والمعرفة،   للعلم  منارة  لتكون  التقنية  الطفيلة  جامعة  بتدشين  السامية

 .المحلي المجتمع وخدمة التطبيقي،  العلمي والبحث التدريس، : هي أساسية محاور ثالثة من فلسفتها

الروحية  • القيم  تعميق  أجلها، وعلى رأسها  من  أنشئت  التي  األهداف  لتحقيق  تأسيسها  منذ  الجامعة  تسعى 

الوطني األردني   الطلبة، وتوكيد صفات واألخالقية لألمة، واالعتزاز  العربي، وتنمية مواهب  واالنتماء 

القيادة والمواطنة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات، وذلك 

بدور  منها  يتصل  ما  بخاصة  المعرفة  ونشر  مستواه،  ورفع  وتطويره  لهم  العالي  التعليم  فرص  بإتاحة 

سالمية في الرقي الحضاري واإلنساني، لتزويد الوطن بالمختصين في ميادين العلوم الحضارة العربية اإل

ميادين  في  والمستقبلية،  المعاصرة  التحديات  لمواجهة  بالمؤهلين  ورفده  والفنون،  واآلداب  والتكنولوجيا 

ة األردنية  الحياة المختلفة، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي، ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمي

 الشاملة، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في المجاالت المختلفة على مستوى الوطن. 

الحرم  • ويتميز  الجبلية،  الجغرافيا  ذات  الطفيلة  مدينة  على  المطلة  العيص  منطقة  تالل  على  الجامعة  تقع 

 معتدلة صيفاً وباردة قليالً في الشتاء.( متراً بدرجة حرارة 1251الجامعي الذي يرتفع عن سطح البحر )

في الوقت الراهن نهضة عمرانية واسعة في المرافق والمنشآت والبنية التحتية التي تنهض  و تشهد الجامعة    •

عليها، حيث تضم هذه المباني عدداً من المختبرات، والمراكز والقاعات التدريسية، واإلدارية، والمطاعم، 

العمل في    وتم انهاءكما تضم مشاغل هندسية تحوي أحدث اآلالت والتجهيزات،    ومباني الدوائر اإلدارية، 

بناء مجمع رياضي متكامل، هو األكبر واألحدث من نوعه بين الجامعات األردنية، ومبنى لمركز متطور 

مدرج   مع  التدريسية،  للقاعات  ثان  ومجمع  للمكتبة،  ومبنى  والتسجيل،  القبول  لدائرة  ومبنى  للحاسوب، 

 سي كبير، وقد تم حديثاً إنشاء إذاعة خاصة بالجامعة.تدري

وواكب هذا التوسع تطوراً في البرامج والخطط الدراسية، وزيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية، وابتعاث    •

في مختلف التخصصات العلمية إلى    والدكتوراهعدد كبير من الموفدين للحصول على درجتي الماجستير  

 مية المرموقة وعاد كثير منهم ليلتحقوا بالتدريس في أقسامهم وكلياتهم.عدد من الجامعات العال



 

22 
 

وتنفيذ  • اإللكتروني،  والتسجيل  اإللكتروني  التعليم  إلى  التحول  نحو  في خطوات سريعة  الجامعة  وتسير 

برامج مختلفة لتطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتدريب موظفي  

الجامعة على استخدام مهارات الحاسوب الالزمة، حيث تتوافر البنية المتكاملة من مركز للحاسوب، وعدد 

كبير من المختبرات الحاسوبية، إضافة إلى الكفاءات الفنية في استخدام الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات،  

وسبة والشبكات، مثل: مركز  وترتبط الجامعة بعالقات متميزة مع المؤسسات العالمية المختصة في الح

 ميكروسوفت، وسيسكو، ومركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وغيرها. 

حوالي ستة آالف طالب موزعين على برامج دراسية مختلفة:    2016بلغ عدد طلبة الجامعة في مطلع عام   •

 البكالوريوس، والدبلوم العام، والدبلوم المتوسط، والماجستير. 

( عضوا  في مختلف التخصصات العلمية، والرتب األكاديمية،  237وبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية ) •

 وعمال.   وفنيين إداريين( موظفا  من 631إلى جانب ) 

في الجامعة خمس كليات هي: الهندسة، والعلوم، واألعمال، والعلوم التربوية، واآلداب، وعمادتان، هما:   •

 مي والدراسات العليا. شؤون الطلبة، والبحث العل

 في الجامعات  التخصصات    •

 كلية الهندسة 

 الهندسة الجيولوجية •

 الهندسة الميكانيكية •

 هندسة التعدين •

 هندسة القوى الكهربائية •

 الهندسة المدنية •

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات •

 هندسة الحاسوب •

 هندسة الصناعات الكيميائية •

 والتحكمهندسة القوى الكهربائية   •

 الكترونيكسهندسة  •
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 كلية العلوم التربوية 

 التربية الخاصة •

 المناهج وطرق التدريس •

 علم النفس التربوي •

 الصف معلم •

   اآلدابكلية  •

   وآدابها  العربيةاللغة  •

   وآدابها  اإلنجليزيةاللغة  •

•  

 كلية العلوم  

 الرياضيات •

 العلوم الحياتية التطبيقية •

 الفيزياء التطبيقية •

 الكيمياء •

 تكنولوجيا الكيمياء •

 نظم المعلومات الحاسوبية •

 

 كلية األعمال 

 إدارة األعمال •

 اقتصاد األعمال •

 العلوم المالية والمصرفية •

 المحاسبة •
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 تعليم المدرسيال

مديرية تربية وتعليم في لواء بصيرا لتقديم الخدمات التعليمية    استحداثرقعة المحافظة تم    التساع   نظرا   •

لى جنب مع مديرية تربية وتعليم الطفيلة والتي تقدم خدماتها الى كل من لوائي قصبة  إبناء اللواء جنبا  أل

ير  الطفيلة والحسا، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على إيجاد المرافق التعليمية المختلفة وذلك لتوف

 ظروف مناسبة لتطوير العملية التعليمية. 

وقد تم تنفيذ العديد من مشاريع األبنية المدرسية في المحافظة وإضافة الغرف الصفية والوحدات الصحية   •

حاجة   هناك  فأن  ذلك  ومع  واألسوار،  والساحات  الصيانة  من  وأعمال  العديد  في  المدارس  لبناء  ملحة 

 . المستأجرةنسبة المباني المدرسية  ارتفاعاني من التجمعات السكنية كون المحافظة تع

 (:2019/2020الدراسي ) للعامالطفيلة  محافظة يبين بعض مؤشرات التعليم في   التاليوالجدول    •

   (15جدول رقم )

 البيــــــــان 

 المجموع  لواء بصيرا لواء القصبة 

 مختلط  اناث  ذكور  مختلط  اناث  ذكور 

 150 29 1 12 72 6 30 المدارسعدد 

 26933 7121 3540 3581 19812 9937 9875 عدد الطلبة 

 2486 645 405 240 1841 1193 648 عدد المعلمين 

 1316 116 114 109 367 317 293 الصفية  فعدد الغر

 109 28 0 1 73 2 5 رياض االطفال  عدد

 المصدر: مديرية التربية والتعليم * 

 مؤشرات مهمة   2. 7

 % 40.1  نسبة النجاح •

 طالب لكل غرفة صفية.   20.5حوالي  معدل عدد الطالب في الغرفة الصفيةبلغ  •

 %0.25منها على مستوى المملكة   أدني% وهي 0.13نسبة التسرب المدرسي  •
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   :التعليم قطاع تحديات 3. 7

وذلك كون المدارس المستأجرة ال تنسجم مع شروط    هامن خالل إنشاء  المستأجرة  المدارسحل مشكلة   •

 وغير مطابقة للمواصفات.  ، الصحة والسالمة العامة 

 الدوران الوظيفي للمعلمين/المعلمات في المحافظة   •

 انتشار المدارس المختلطة والمستأجرة غير المؤهلة.  •

 نقص الكوادر التعليمية المؤهلة  •

 مشكلة اكتظاظ المدارس.  •

 سكن للمعلمين في لواء الحسا   بصيرا، وبناءعمل صيانة لمدارس لواء  •

 لجامعة الطفيلة  التربية في المحافظة و المالية لمدرجاتالمخصصات  قلة •

 

 :التعليم قطاعالفرص االستثمارية في  4. 7

  العام   القطاعين  بين  كةراالش  خالل  من  عالميا،   المعتمدة  التدريبية  المناهج  تستخدم  المعلمين  لتدريبمعهد   •

 . والخاص

 مدارس نموذجية حديثة، تستخدم اساليب دريس معتمدة عالمية، وبكوادر مؤهلة.  •
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 التدريب المهني  :ثامنا

 تدريب المهني الواقع   1. 8

  لتلبية   المدربة  العاملة  القوى  إعداد  بهدف  الرئيسي   الدور  الطفيلة  محافظة  في   المهني  التدريب   قطاع  يؤدي   •

  اقتصاديا   وتنميتها  المحافظة  تطوير  في  المهني  التدريب   قطاع  ويساهم  وتنظيمه،   العمل  سوق  احتياجات

  التدريب   وبرامـج  المهني  التدريب  مراكز  خالل  مـن  القطاع  هذا  على  المشرفـة  الجهات  وتعمل  ، واجتماعيا 

 . مختلف التخصصات في التدريبيـة الدورات عقد في تساهم والتي الوطني

  األول   الطفيلة   مهني   تدريب   مركزي   على  المباشر   باإلشراف  الجنوب   إلقليم  المهني  التدريب  مديرية  وتقوم •

  الحسا   لواء  في  الفوسفات   مناجم  شركة  من  كل   بادر  فقد  المحلية  المجتمعات  ولتنمية  لإلناث،  واألخر  للذكور

  شركة   مهني  تدريب  مركز  بفتح  األردنية  اإلسمنت  وشركة   الفوسفات،  شركة   مهني   تدريب   مركز  بإنشاء 

  حسب   المحافظة  في  المهني   التدريب   مراكز  ( أسماء34)  رقم  الجدول  ويبين  بصيرا،   لواء   في  اإلسمنت

 . مركز  كل يخدمها  التي  التجمعات

 

 ( 16جدول رقم )

 المؤشر  العدد 

 عدد مراكز التدريب المهني  2

 ذكور   28
عدد العاملين في 

 إناث  12 مراكز التدريب  

 مجموع 40

 الطاقة االستيعابية   230
 الطاقة االستيعابية  

 الطاقة التشغيلية  متدرب لكل مشغل   15

 ذكور   186
 عدد المتدربين

 إناث  110

 واناث. ذكور المصدر: مؤسسة التدريب المهني،  •
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  9 تضم وهيالطفيلة محافظة  في  المهني التدريب  مركز في  التدريبية التخصصات يبين التالي الجدول  •

 : لإلناث مهن 4و  للذكور مهنة

 

 (  17جدول رقم )

 الرقم اسم البرنامج  الرقم البرنامج  اسم

 1 النجارة  11 المعلومات  تكنولوجيا 

 2 مركبات  كهرباء  12 خلويات   صيانة

 3 الحدادة 13 التكييف والتبريد  

 4 الطالء اآللي  14 الحالقة 

 5 التجميل  15 كهرباء تمديدات منزلية  

 6 والمعجنات  الغذاء منتوجات 16 

 7 كهرباء  فنيو 17 

 8 االدوات  صيانة 18 

 9 االليات  واصالح  الصيانة 19 

 10 السكرتاريا   واعمال الطباعة 20 

 11 التجاري  الطالء 21 

 التدريب المهني   مركز ▪
 

 التدريب المهني:التحديات التي تواجه   2.  8  

 . االيدي العاملة المتنامية تيعاب اسمعدالت البطالة وتمكين سوق العمل من  ارتفاع •

 . وتدني إنتاجية العامل االردني •

 . معدالت التضخم الحقيقية السائدةالى تدني مستوى االجور عند مقارنتها مع  باإلضافة •

 .العديد من فرص العمل خلقشانها قلة وجود االستثمارات التي من  •
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 تاسعا: الصحة

 : يلي ما خالل منالطفيلة محافظة  في  الصحية الرعاية خدمات تقدم

 المستشفيات:  1. 9

الطفيلة مستشفى عسكري واحد في لواء القصبة ومركز طبي عسكري في لواء الحسا  يوجد في محافظة   •

 المحافظة من المستشفيات الحكومية والخاصة. وتخلو 

 االمير  ومستشفى الصحية والمراكز الصحة مديرية خالل من  الطفيلة محافظة في الصحية الخدمات تتوفر •

 في  األسرة  عدد  بلغ  حيث  المحافظة،   ارجاء  كافة  على  الخدمات  هذه  تغطية  في  يساهم  الذي  العسكري  زيد

 ،% 73  األسرة  هذه  إشغال  معدل  وبلغ  سرير، (  94)   2019  عام  خالل  الحسين  بن  زيد  االمير  مستشفى

 الطبية   الخدمات  من  المستفيدين  وعدد  الطبية  والكوادر  الصحية  المرافق  عدد  (18)  رقم  الجدول  ويبين

 .المقدمة

 المراكز الصحية والعيادات: 2.  9

 (  18جدول رقم )

 ا األونرو خاص عام المؤشر 

 --  0 4 الشاملةعدد المراكز الصحية  -

 --  0 17 عدد المراكز الصحية األولية  -

 --  0 6 عدد المراكز الصحية الفرعية  -

 --  1 12 عدد المختبرات  -

 --  11 22 عدد الصيدليات  -

 --  0 4 عدد مختبرات األشعة -

 --  11 14 عدد عيادات االسنان -

 --  16 3 طبيب اختصاص   -

 --  11 21 عدد أطباء األسنان  -

 --  0 18 عدد مراكز األمومة والطفولة  -

 --  12 46 عدد األطباء العام  -

 --  16 6 عدد أطباء االختصاص  -

 * المصدر: مديرية الصحة،  
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  الصحي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 3.  9   

 .السكاني النمو  معدل ارتفاع •

 .للمواطنين ي والمعيش السلوكي النمط في  والتغير لألمراض النمطي التحول •

 .الصحي القطاع في الصحية  الرعاية لخدمات المخصصة المالية  الموارد شح •

 .الطبية الممارسات  مراقبة نظام ضعف •

 .الوقائية الخدمات ذلك في بما الخدمة تقديم كلفة ارتفاع •

 الصحي  والصرف الشرب مياه مكوناتها على الرقابة برامج إدامة صعوبات من يصاحبها وما البيئة صحة •

 عوادم من المنبعثة والغازات  الحشرية  المبيدات إلى  باإلضافة الخطرة والنفايات  المصانع  ومخلفات 

 .وغيرها  المركبات

 .المستمر والتدريب التعليم برامج وضعف الكوادر تأهيل ضعف •

 .االداء ومراقبة المتابعة أنظمة مثل  المساندة  االنظمة ضعف •

  

 االستثمارية في القطاع الصحي الفرص  4.  9

  .انشاء مستشفى خاص •

 الطبيعي. بالعالج  متخصصةانشاء مراكز  •

 حديثة. مختبرات طبية  •

 متخصصة بالوازم الطبية. مؤسسات  •
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 عاشرا: البنية التحتية

 قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة:  1.  10

خدماتها للمواطنين من خالل مكاتبها المنتشرة في كافة أرجاء تقوم مديرية األشغال العامة واإلسكان بتقديم   •

المحافظة، إذ يوجد مكتب في لواء الحسا وأخر في لواء بصيرا باإلضافة إلى المديرية الموجودة في لواء  

تم تأسيس مديرية االبنية الحكومية لمحافظة الطفيلة للمتابعة واالشراف    2008عام  ، وفي نهاية الالقصبة 

يع االبنية الحكومية التي تنفذ في المحافظة واعداد الدراسات والمشاركة بالجان المحلية ولجان على مشار

 السالمة العامة.

ومن أهم الخدمات التي يوفرها قطاع االشغال العامة في المحافظة كل ما يتعلق بالطرق من فتح وتعبيد  •

% من مساحة المحافظة أما الطرق  70لي  وصيانة، وقد بلغت نسبة التغطية بالطرق الرئيسية والفرعية حوا

 %. 50الزراعية فتبلغ نسبة التغطية على مستوى المحافظة حوالي 

 أطوال الطرق الداخلية الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية المعبدة وغير المعبدة.   ( 19)ويبين الجدول رقم  

 (  19جدول رقم )

 األطوال )كم(  الطرق حسب النوع 

شبكة الطرق  
 الداخلية المعبدة 

 235 رئيسية 

 158 ثانوية 

 165 فرعية

  430   معبدة زراعية طرق

  16   مفتوحة زراعية طرق

 1004 المجموع

 . 2020المصدر: مديرية األشغال العامة واإلسكان، 
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 ي تواجه البنية التحتيةلتالتحديات ا أبرز 2.  10

المختلفة مثل شبكات المياه وأعمدة الهاتف والكهرباء حيث تحتاج وجود عوائق عند تنفيذ شبكات الطرق   •

 إلى وقت إلزالتها كما أن كلفتها عالية.

 معظم مسارات الطرق الزراعية مرسومة في مواقع يصعب تنفيذها وتحتاج إلى كلفة عالية. •

  تعترض بعض المسارات األشجار الحرجية ويتطلب ذلك وقت إلزالتها. •

 لكافية للمقاولين للعمل بعدة مشاريع بنفس الوقت.عدم توفر اآلليات ا •

   .الدعم الموجه للطرق الزراعية في المحافظة  قلة •

 المنعطفات الخطرة في المحافظة. •
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 النقل العامعشر:  الحادي

   العام والبري: النقل 1.  11

  قد بلغت   الطفيلةان عدد المركبات المرخصة بجميع فئاتها بمحافظة    العامة الى تشير بيانات دائرة االحصاءات  

 . ونوعهاويبين الجدول التالي توزيع هذه المركبات بحسب ملكيتها   2019وذلك للعام  3652

 

 (  20جدول رقم )

ملكية 
 المركبة 

 1أخرى  شاحنات  صهاريج  شحن حافالت  صالون 
 المجموع

 3086 385 17 17 1220 83 1364 خصوصي 

 566 5 249 41 35 135 101 عمومي

 3652 390 266 58 1255 218 1465 المجموع

   2019الكتاب االحصائي السنوي * المصدر: 

 شركات من هذا النوع.  د ال يوجالطفيلة فإنه اما فيما يتعلق بشركات النقل السياحي في محافظة  ❖

 

 السكك الحديدية

النقل   • انواع  النوع من  اهمية هذا  الحديدية، رغم  للسكك  استخداما  الدول  يعتبر االردن من اضعف واقل 

للسكان ولالقتصاد الوطني اذ يوجد في االردن مؤسستان تعمالن في السكك الحديد وهما "مؤسسة سكة  

النق  وزارة  لسلطة  التابعتان  االردني  الحجازي  الحديدي  الخط  ومؤسسة  العقبة،  تتخصص حديد  ل، حيث 

مؤسسة سكة حديد العقبة بنقل الفوسفات والبوتاس واالسمنت من المناجم الواقعة جنوب االردن الى ميناء 

االردني  العقبة الحجازي  الحديدي  الخط  مؤسسة  ان  حين  في  مكة    والممتدة،  الى  تركيا  من  خطوطها 

 وإلدراك ال تعمل على نقل الركاب بين هذه الدول،    تاريخهواالردن فأنها حتى    بسوبربالسعودية مرورا  

مشروع سكة الحديد االردنية الوطنية، حيث    إلنجازاالردن اهمية السكك الحديدية فان العمل على جار  

 
 خاص. تشمل الدراجات النارية والمركبات الزراعية، مركبات األشغال وسيارات ذات استعمال   1



 

33 
 

سيعمل المشروع على ربط المدن الرئيسية االردنية بشبكة متطورة للسكك الحديد ستساهم بشكل كبير في 

د بشكل كبير في تسهيل عمليات النقل والتجارة داخليا وعبر الحدود خاصة دعم االقتصاد الوطني ويساع

، بما يقلل من الكلف والحوادث، وبما يوفر الوقت والجهد والمال وخلق المزيد  المجاورة بين االردن والدول  

  من فرص العمل، وقد تم البدء فعليا في تنفيذ اولى مراحل المشروع من خالل ايجاد محطات لوجستية في 

الشمال والجنوب والوسط وكذلك المباشرة في استمالك االراضي التي تقع ضمن مسار خط السكك الحديد  

 كيلو متر.  100بالمملكة والتي تقدر بحوالي 

 

 التحديات في قطاع النقل:  أبرز 2.  11 

 النقل األخرى.عدم وجود وسائل نقل خاصة بالمؤسسات الكبيرة لنقل موظفيها مما يؤثر سلباُ على خطوط  •

 .مدينة الطفيلةتداخل مسارات خطوط النقل العام في معظم االتجاهات داخل  •

مما يستدعي الحاجة للوقوف ضمن سعة الشوارع وليس في   المدينة، عدم وجود مواقف خاصة كافية داخل   •

 مواقف مخصصة للنقل العام.

 قلة بدائل النقل العام المتوافرة.  •

 المدينة وصغر حجمها. ندرة وجود المجمعات داخل وسط •

 ث الحواد من العديد تسبب والتي الوعرة الطرق بعض إصالح •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع النقل 3.  11

 بالنقل السياحي  نقل متخصصةاقامة شركات  •

 . اقامة شركات نقل متخصصة بنقل الطالب •
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 عشر: المياه ثاني 

 والصرف الصحي:  المياه 1.  12

ملم في حين بلغ معدل استهالك    204في المحافظة حوالي    ، 2019بلغ معدل هطول األمطار خالل العام   •

 لتر / يوم. 115الفرد من المياه حوالي 

ن جميع التجمعات السكانية التابعة لها مخدومة بشبكة مياه ، حيث تبلغ نسبة التغطية  أتتميز محافظة الطفيلة ب •

%  37المحافظة، في حين تصل نسبة التغطية بشبكة الصرف الصحي  % من مساحة  99.8بشبكة المياه 

 من مساحة المحافظة. 

مشروع جر الحسا الذي يغذي المحافظة بشكل  أما اآلبار التي تغذي المناطق  ،  ماء للشرب بئر    21  يوجد •

( في ساعة  /3م(  600  -  590عام  الشمالية  المناطق  تغذي  الحسا  ابار  لمشروع  مساعد  آبار زبدة  أما   ،

، والحريرالبلد  ساعة    /3م(  130والحسا (  الدراويشمن بئر جرف    ساعة، ويغذي  /3م(  250المحافظة )

  في لواءفي القصبة، اثنتان في لواء الحسا، واحدة    )اثنتان  ويوجد في المحافظة خمس محطات ضخ عاملة 

 التزويد المائي السنوي حسب الغرض. (25)الجدول رقم  نبصيرا( ويبي

عام   • ففي  بالسدود  يتعلق  تم  2003وفيما  بطاقة   االنتهاءم،  اللعبان  منطقة  في  الواقع  التنور  سد  بناء  من 

تم االنتهاء من أنشاء سد شيظم بطاقة تخزينية تصل  2010وفي عام  ، 3ممليون  16.8تخزينية تصل إلى 

 محطات لضخ المياه. خمسويوجد ا ، كم3ممليون  12الى 

 

 التحديات في قطاع المياه والصرف الصحي:  أبرز 2.  12

 شح الموارد المائية. •

 سوء وضع اآلليات والسيارات وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة.  •

 قدم شبكات المياه في بعض مناطق المحافظة وانخفاض كفاءتها وارتفاع كلفة الصيانة.  •

التمويل وجود عوائق عديدة أمام التخطيط المتوسط والبعيد المدى مثل عوائق تنظيم مصادر المياه الجديدة ،   •

 .... الخ. 

)طريقة  • منها  متعددة  ألسباب  المحافظة  في  المعطلة  العدادات  نسبة  تالعب    ارتفاع   ، الوصلة  تنفيذ 

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

 ارتفاع نسبة الفاقد المائي نتيجة لالستخدام غير المشروع للمياه.  •

األضرار   • إلحاق  إلى  يؤدي  مما  الكهربائي  التيار  انقطاع  كثرة  وكذلك  الكهربائي  التيار  مصادر  تذبذب 

 زة وأنظمة ضخ المياه وكذلك تعطيل دور المياه للمناطق حسب برنامج التوزيع المعتمد في القطاع.  بأجه

  خدمات   على   الطلب  زيادة، و  ونوعا  كما  الصحي  الصرف  مياه  معالجة   على   التنقية  محطات   قدرة  محدودية •

   .الصحي الصرف شبكات وكفاءة  كفايةوالعمراني، وعدم  السكاني التوسع نتيجة الصحي الصرف

 

 الفرص االستثمارية المتاحة في قطاع المياه والصرف الصحي 3.  12

 .االرتوازية  اآلبار  بحفر  والسماح  المائي  الحصاد  لغايات  الترابية السدود أقامه
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 ة عشر: الطاق الثالث

 والكهرباء: الطاقة

تعتبر الطاقة احد الدعامات األساسية التي تقوم عليها التنمية الرتباطها المباشر والمؤثر بالقضايا االجتماعية  •

واالقتصادية، وتتميز محافظة الطفيلة بان جميع التجمعات السكانية مخدومة بالتيار الكهربائي، ويتم تغذية 

ين هما محطة الرشادية، ومحطة الحسا، ويوجد  محافظة الطفيلة بالتيار الكهربائي من خالل مصدرين أساس

 في المحافظة ست محطات وقود )أربعة في قصبة الطفيلة واحدة في الحسا وواحدة في بصيرا(.

ويقوم قطاع الكهرباء بتقديم خدماته لتشمل جميع مناطق المحافظة حيث تبلغ نسبة التغطية بشبكة الكهرباء  •

في  175محطة ) 257التحويل تبلغ على مستوى المحافظة % من مساحة المحافظة أما عدد محطات 99

 .في لواء الحسا( 34في لواء بصيرا و 48القصبة و

 

 اعداد المشتركين في الكهرباء في محافظة الطفيلة

 

 :  (21جدول رقم )

 المنطقة 
اعداد المشتركين خالل  

 2019العام 

اعداد المشتركين  
التراكمي لنهاية 

 2019العام 

نسبة النمو 
% خالل العام 

2019 

النسبة % 
في المنطقة  
من مجموع  
المشتركين  

 الكلي 

 %10.1 % 4.2 23066 948 الطفيلة 

 . الطفيلةالمصدر: شركة كهرباء محافظة 
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 الطاقة المتجددة 

للط • األردن  رياح  مشروع  شركة  ) اقة  أتمت  مولد(  JWPCالمتجددة  وتركيب  رفع  للطاقة    اتبنجاح 

ويعد مشروع مزرعة رياح الطفيلة األول واألكبر من    ة، ضمن مشروع مزرعة رياح الطفيلة،الكهربائي

مروحة    38المشروع    الرياح ويضمطاقة  نوعه في الشرق األوسط، لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة من  

 ميغا واط   117إنتاج اجمالية تبلغ  بائية النظيفة من طاقة الرياح، وبقدرة  )توربين( لتوليد الطاقة الكهر

كل مولد  وقد قامت شركة مشروع رياح األردن بتثبيت العلم األردني على جسم التوربينات، ليشمخ فوق 

م في أعلى برج المروحة،  100على ارتفاع يقارب  (   (Vestas V112من المولدات وهي من طراز

طنا    70طن بوزن قرابة    200م، ووزنها اإلجمالي  150ارتفاعها اإلجمالي شامال الشفرات  التي يبلغ  

ألكبر قطعة تم رفعها؛ هذا ويمكن مشاهدة األبراج والعلم يتسامى فوقها من مسافة عشرات الكيلومترات،  

 عالمة على الحب والوالء لهذا الوطن. 

قة الرياح وتغذيتها للشبكة الكهربائية ما يساعد على  ويهدف المشروع الى توليد الطاقة الكهربائية من طا  •

المساهمة في مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية وللتقليل من فاتورة النفط المستورد ما أمكن  

وللحفاظ على البيئة وتشجيع االستثمار في مجال طاقة الرياح وصناعتها وتشغيل األيدي العاملة المحلية  

ل دائمة خالل فترة اإلنشاء والتشغيل، وبالتالي زيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط  وتوفير فرص عم

   .2020% بحلول العام  10الطاقة الكلي للوصول إلى نسبة 

 

 قطاع الثروة المعدنية والطاقة  

اإلنتاج   ت كمية تستغل شركة مناجم الفوسفات األردنية خامات الفوسفات المتوفرة في منطقة الحسا، وقد بلغ •

الشكرة العام والمقدر خالل    بإنتاجة  نطن مقار  ألف  724من مناجم الحسا حوالي    2013الفوسفات لعام  

طن وتستغل شركة مصانع االسمنت األردنية الالزمة إلنتاج مادة االسمنت   ( ألف5399نفس العام بحوالي )

 في مصنع الرشادية واهم هذه الخامات هي الحجر الجيري والصلصال والغضار. 

البيراليت  أما الصخور الصناعية المتوفرة في المحافظة هي الصخر الزيتي في منطقة جرف الدراويش،   •

قرب من الرشادية، والجبص في منطقة جبل مليح بالقرب من الطفيلة،  من الحسا والدولومايت بال  بالقرب

 الفلدسبار، وذلك باإلضافة إلى خامات الفوسفات. 
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ومن أهم المعادن المعروفة في المحافظة هي النحاس ويقدر االحتياطي المعروف من المعدن النقي بحوالي  •

 بحوالي نصف مليون طن متري. مليون طن متري، أما المنغنيز فيقدر االحتياطي المعروف منه 

 

 :والطاقة والتعدين المعدنية الثروة قطاع التحديات في  أبرز

 .ثمينة خامات تواجد مناطق على واسعة بمساحات الطبيعية المحميات انتشار •

 . والدولية واالقليمية المحلية االسواق في التعدينية للمنتجات المنافسة حدة زيادة •

 . تواجدها اماكن وتشتت المعدنية الثروة حول محوسبة معلومات قاعدة استكمال عدم   •

 

 الفرص االستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والتعدين والطاقة: 3.  13

 الطاقة.  إلنتاجواستغالله  الزيتي الصخر عن لتنقيبل مشروع •

 االسمدة.وادخالها في الصناعات الكيماوية وصناعة  المعدنية الثروات عن لتنقيبل مشروع •

 البناء من المصادر الطبيعية كالحجر الجيري الموجود في المنطقة. مواد صناعات •
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 ت عشر: االتصاالالرابع 

 البريد واالتصاالت:

يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن من أهم القطاعات الرافدة لخزينة الدولة والداعمة  •

% بشكل مباشر  11.2% )16لالقتصاد الوطني فقد بلغت نسبة مساهم هذا القطاع بالناتج المحلي ما نسبته  

القطاع4.8و وفرها  التي  العمل  فرص  وقدرت  مباشر(،  غير  بشكل  عمل    82بحوالي     %  فرصة  ألف 

تراكمية، مما يدل على الدور الهام الذي يلعبه القطاع في المساهمة باالرتقاء بالمجتمع الوظيفي في األردن  

إلى جانب دوره في توفير آالف فرص العمل، حيث أن عدداً كبيراً من الشركات استثمرت في مجال صناعة 

 هذا المجال.  وتطوير البرمجيات وأصبحت مصدر رئيس لدول المنطقة في

 

 : الحاسوب الشخصي /المحمول

العام   • في  العامة  االحصاءات  دائرة  اجرته  التي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مسح  ،  2013أظهر 

%( يتوافر لديها جهاز حاسوب شخصي او محمول، كما بينت  64.7اظهر أن اكثر من نصف االسر )

الحاسوب الشخصية في الحضر كانت أعلى من نسبة االسر النتائج أن نسبة االسر التي يتوافر لديها أجهزة  

  % في الريف (.31% في الحضر مقابل 44في الريف ، )حوالي 

 %  98.1وأظهر المسح ارتفاع نسبة االسر التي يتوافر لديها هاتفا خلويا , اذ بلغت  •

 

 حجم االنفاق  

 دينارا.   22وبين المسح ان متوسط  انفاق االسر الشهري على الهاتف الخلوي كان متقاربا في بلغ حوالي  •

النفاق  ا  بلغ متوسطدينار، في حين    13.9كما بين ان متوسط انفاق االسرة على الهاتف االرضي قد بلغ   •

  .دينارا  17.7على االنترنت 

عدم    بسب  يستخدمونهالحاسوب، ال    نال يستخدمولذين  % من االفراد ا37ان حوالي    واشار المسح الى •

 عدم الحاجة إلية.  بسب% 23في حين حوالي  استخدامهالمعرفة بكيفية 
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 االنترنت 

%  22% من االسر يتوفر لديها خدمة االنترنت في المنازل مقارنة بحوالي  35المسح بان حوالي    واظهر •

فقد احتل اقليم الوسط المرتبة   لألقاليم، ، اما بالنسبة  والريف بين الحضر    وتفاوتت النسبةفي العام السابق.  

 التوالي. ىوالجنوب عل% في اقليمي الشمال 33.9و % 32.8% مقابل 36.5االولى بنسبه بلغت 

المسح • االنترنت هم من    وبين  وحملة  الطالب،    وهم من سنه    24- 15  العمرية  الفئةان معظم مستخدمي 

 فأعلى.التعليمي البكالوريوس  المؤهل

 

 البريد واالتصاالت 

تغطي الخدمة الهاتفية جميع التجمعات السكانية في المحافظة وذلك من خالل مقسم الكتروني واحد يتبع له  •

مقاسم فرعية موزعة على مناطق المحافظة، كما وتغطي الخدمات البريدية معظم مناطق المحافظة وذلك    8

 ق مؤجر.   صندو 99صندوق شاغر و 501صندوق بريد منها  600مكتب بريد بها  12من خالل 

 ويبين الجدول التالي حجم االنفاق االتصاالت وتكنلوجيا المعلومات 

 

 (  22جدول رقم )

 البيان  نسبة الحيازة  دينار /حجم االنفاق

 االنترنت  % 29 407146

 االرضي  % 0.2 21181

 خلوي % 28 389858

 اجهزة الحاسوب  % 0.4 56962
 . 2013مسح نفقات ودخل االسرة * المصدر: 
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 ةعشر: البيئ الخامس

 الواقع البيـــــــــئي:  1.  15

الطفيلة حاليا بلدية الطفيلة والعمل جار على انشاء مديرية للبيئة في يشرف على القطاع البيئي في محافظة  •

   المحافظة مستقبال .

 قوم بإدارة مكاب النفايات الصلبة التي توبجمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة تقوم المجالس البلدية  •

المتقدر   • عن  الصادرة  الصلبة  النفايات  حواليكمية  الطفيلة  محافظة  في  نحو    44038  نازل  مقابل  طن 

 %.2.4طن على مستوى المملكة اي ما نسبته  1839053

يعزى ذلك إلى ضعف قدرتها على  محدوداً وذلك ال زال  وحماية الموارد البيئية  على المجالس البلديةتقوم  •

   واالجتماعية. التخطيط المتوسط والطويل والتفاعل مع برامج التنمية المحلية االقتصادية

في مختلف مجاالت التنمية محدوداً  وخاصة   زالت  فانه ما  والخاص بين القطاعين العاموفي مجال الشراكة   •

ذلك بشكل عام إلى عدم وجود أدوات اقتصادية أو حوافز لتشجيع القطاع الخاص  قطاع البيئة،  ويعزى في  

المستثمر والمدعمة  االستثمار في البيئة، هذا إضافة إلى ضعف وسائل التوعية البيئية الموجهة إلى على

االستثمارات البيئية، وعلى الرغم  بالحقائق واألرقام حول الجدوى والفائدة االقتصادية واالجتماعية المتعلقة ب

االجتماعية وتقوم بدعم بعض األنشطة التي تساهم في نشر   من ذلك فان بعض الشركات تعي مسؤوليتها

 .النظافة التي تعقدها الوزارة أو الجمعيات غير الحكومية الوعي البيئي أو حمالت

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

جار على إشراك القطاع الخاص من خالل غرف الصناعة في تحمل جزء من   من المياه العادمة فان العمل

 الكلفة.
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   كاالتي.  الطفيلةالبيئية التي تعاني منها محافظة  التحدياتمكن تلخيص بعض ي

 في مدينة الطفيلة وسط مزارع اشجار الزيتون. والواقعةموقع محطة تنقية المياه العادمة  وءس •

تسرب المياه العادمة من الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي و تراكم النفايات بجميع انواعها من مخلفات  •

وتراكم االنقاض    محالت الزجاج، اطارات السيارات القديمة، مخلفات محالت الدواجن والحيوانات النافقة، 

 في مناطق العيص وواد زيد.واالتربة 

الصرف الصحي التي تم تنفيذها في مناطق مختلفة من   تدمير البنى التحتية  الناتج عن حفريات مشاريع  •

 .بالصرف الصحي حتى االن الطفيلة، وعدم اكتمال ربط جميع مناطق محافظة ةالمحافظ

 

 القطاع البيئي الفرص االستثمارية في  2.  15

 تدويرها. إلعادة، زجاج، بالستيك، وعلب معدنية( وعزلها )ورق شركات لجمع النفايات الصلبة  •

 مصانع اعادة تدوير المخلفات الصلبة من ورق وزجاج وبالستيك. •

 مشروع تجميع زيوت الطهي المستخدمة واستخدامها في انتاج غاز الميثان لتوليد الطاقة.  •
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 السياحة  عشر: لسادسا
 
 

 لسياحية:  ا قطاع  1. 16

األمني والسياسي  لالستقراريعتبر القطاع السياحي في األردن من أكثر القطاعات اهمية ونمواً، ونتيجة  •

وبحكم الموقع الجغرافي لألردن ومناخه المعتدل وما يحتويه من عدد كبير من المواقع الدينية واألثرية 

عن   تزيد  والتي  رئيسي    1200والتاريخية  المناظر   وألف موقع  مواقع  الى  اضافة  الثانوية،  المواقع 

نقطه عن سطح البحر في العالم، أدت   خفضباوالمحميات الطبيعية والمياه المعدنية ووجود البحر الميت 

سياحية كبيرة وان تجعل القطاع السياحي رائداً في عملية   بثروةكل هذه المقومات الى ان يمتاز األردن 

 .واالجتماعية االقتصاديةالتنمية 

مجال  تطور    األردنيين، ولقدتمثل السياحة مصدراً رئيساً للدخل في األردن وكذلك بالنسبة إلى العديد من   •

السياح   من  الكثير  أنظار  محط  األردن  أصبح  أن  بعد  األردن  في  جيد  بشكل  السياحية  الخدمات  تقديم 

يتمتع األردن   إذ  السبع،  الدنيا  الثانية في مسابقة عجائب  المرتبة  البتراء على  بعد حصول  وخصوصا 

األ هذه  ومن  حين زيارتها  السائح  تبهر  التي  السياحية  األماكن  من  العديد  ووادي بوجود  البتراء  ماكن 

 وغيرها من األماكن األخرى. والبربيطة وعفرا قيس وجرش والعقبة ووادي الموجب وضانا  وأم رم

تحتل محافظة الطفيلة مكانه سياحية مرموقة في السياحة العالمية بسبب طبيعة المنطقة الجذابة وتوفر و •

لمقومات السياحية المختلفة والمتنوعة،  حيث تتوفر ا،  المناطق الغنية على الصعيد السياحي في المحافظة

 :  والتي يمكن تصنيفها الى االنواع السياحية التالية

 

 السياحة العالجية 

تنطلق منها المياه   وهي حمامات  ، الطفيلةكيلومترا شمال مدينة    36على بعد    والبربيطةقع حمامات عفرا  ت •

، والتي مصدراً لتشكل سيوالً وشالالت تتجمع في برك مائية تمتلئ بالمعادن الشافية  15الحارة من أكثر من  

 . تشكل عالجا طبيعيا للكثير من االمراض

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A9
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 السياحة الدينية 

 يوجد في محافظة الطفيلة مقامات واضرحة ومنها :  •

 هللا عنه.  مقام الصحابي الجليل الحارث بن عمير االزدي رضي -

 رضي هللا عنه.  ضريح الصحابي كعب بن عمير الغفاري  -

 هللا عنه. ضريح الصحابي جابر االنصاري رضي -

 مقام فروة بن عمرو الجذامي رضي هللا عنه.  -

 السياحة التاريخية

 يوجد في محافظة الطفيلة المناطق االثرية والقرى القديمة ومنها :   •

 . قلعة الطفيلة -

  .قلعة بصيرا -

 . قلعة الحسا -

 . قرية المعطن السياحية -

 .السلع قلعة -

  .خربة الذريح -

 . خربة التنور -

 .قاعات ومساكن ونقوش تعود لالدوميين في بصيرا -

 .رومانية جنوب محافظة الطفيلة في غرندل جدران واعمدة -

ضانا استخدم في العصر الحجري والعصر البرونزي والنبطي   موقع فينان االثري: يلتقي مع نهاية وادي -

 .للنحاس فيه بقايا لكنائس بيزنطية والروماني والبيزنطي كمنجم

  .الوسطىتاريخها إلى العصور  بقايا خرائب قلعة أُقيمت على تل مرتفع يعود -

 .المسلة البابلية -

هذا الموقع ،  غرندل كم في منطقة6كنيسة النصرانية: تقع إلى الجنوب من منطقة بصيرا على بعد ال يتجاوز   -

الحضارة االسالمية وقد تم العثور  سادته حضارات عريقة مثل االدوميين والرومان والبيزنطيين وكذلك

 .مختلفة بأشكالفي هذه الكنيسة على ارضيات فسيفسائية ملونة 

متر وهو عبارة عن بناء   ( كيلو4من الشمال الغربي من بلدة عين البيضاء على بعد )  عالدير: يق قصر   -
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 نشاهد موقع اثار السلع والطفيلة.  ويقع على قلعة عالية منها 2( م8× 13مستطيل الشكل ابعاده ) 

أخذ اسمه من الوادي    ، وادي العََربَةعلى حافة    الطفيلة،  القصر في الجنوب الشرقي من  عالطالح: ويققصر   -

 .الذي يقع عليه

 . كاترينا، التوانه، القديس، رمسيس كما يوجد في المحافظة القصور التالية: اللعبان، -

 

 السياحة الطبيعية )البيئية(

البيئة  • بين تعتبر  يجمع  الذي  الطبيعي،  بالثراء  المملكة  تتمتع  حيث  ومتنوعة،  غنية  بيئة  البادية  األردنية 

تتنوع الحياة والكائنات الحية  وتبعا لهذا التنوع البيئي   ، والريف، وتتعانق فيه الصحراء مع الحقول الخضراء 

والحيوانية تأسست  ، النباتية  الحي الطبيعية  المحميات وقد  من  النادرة  األنواع  على  البرية،  للحفاظ  وانات 

 .وحمايتها من االنقراض

تمتاز بتضاريس جبلية رائعة وفريدة من نوعها • الطفيلة والتي  لمحافظة  بالنسبة  التي    ، اما  ومحمية ضانا 

وهي من أفضل المواقع لمشاهدة الطيور خاصة خالل الهجرة الربيعية  ، تتميز بغناها في التنوع الحيوي 

إنها  ، والخريفية ضانا  من محمية  مساحة    قطعة  على  األخضر  بساطها  تفرد  الدنيوي،    308الفردوس 

للسكينة وجمالية  األرض المحظية بروعة الطبيعة فيها يصل الزائر إلى تعريف جديد كيلومتراً مربعاً من

 .رائعةالطبيعة التي تجعل المكان لوحة فنية 

 

 محمية ضانا  

عام  أنشئت  • المحمية  رئيسيتان  1991  هذه  منطقتان  وفيها  بالتصحر،  مهددة  المنطقة  أصبحت  أن   بعد 

باإلضافة  نوعاً   44  ت، وتضم منطقتا الحيوانات البريةللنباتا   جيوحيوية  للحيوانات البرية، وأربع مناطق

 . نوعاً من الطيور 197إلى نحو 

ة قرية قديمة تسمي قرية  للمحمي  باإلضافةكما ويضم الموقع    .نوع  808ما المناطق النباتية فتضم نحو  أ  •

والتي ما زالت   ضانا الواقعة بين سالسل من الجبال المرتفعة وهي تعتبر نموذجا للقرية االردنية القديمة، 

تحتفظ بمنازل مبنية من الطين والحجر ومعظم االدوات واالثاث التقليدي القديم. ويشرف على هذا الموقع  

 الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

محافظة الطفيلة منطقة السلع وكذلك منطقة المعطن والتي تمتاز بالمناظر الطبيعية الخالبة وميزات  يوجد في   •

http://www.bayt4.com/vb/showthread.php?t=117310
http://www.bayt4.com/vb/showthread.php?t=117310
http://www.bayt4.com/vb/showthread.php?t=117310
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وخصائص مثيرة ومشجعة على االسترخاء واالستمتاع والتأمل بالمشاهد الطبيعية بهدوء وسكينه. وهنالك  

قد يمتد إلى  ويلايضا العديد من مسارات المشي والتسلق، بعضها قصير ال يتجاوز الساعة وبعضها ط

لكنه مشوق جدا ما بين المعطن   طوال اليوم وأحيانا مع مبيت ليلي كما أن هناك مسارا سياحيا طويال وصعبا

كل  ان  وادي رم. حيث  الى  آخر  مسار  ثم  ووادي ضانا  المعطن  بين  يربط  مسار  وكذلك  عربة  ووادي 

 نوعها كما أن بعضها يمر عبر مواقعالمسارات توفر مشاهد طبيعية مذهلة وتشكيالت صخرية فريدة من 

 أثرية هامة. 

 . وحسب األلوية أهم المواقع األثرية والسياحية في محافظة الطفيلة التاليويبين الجدول  •

 ( 23جدول رقم )

 المواقع األثرية  المواقع السياحية  اللواء 

 لواء القصبة 

 حمامات عفرا المعدنية 
 قلعة الطفيلة

 قصر الدير 

 حمامات البربيطة 
 خربة ضباعة 

 خربة كركا والمشميل 

 قرية السلع 

 قصر التوانة 

 خربة التنور 

 قلعة السلع

 خربة الذريع

 خربة الحنانة 

 خربة فريديس 

 قرية ضانا لواء بصيرا 

 كنيسة الرشادية

 خربة النصرانية 

 خربة الرشادية 

 خربتي بصيرا وغرندل 

 - الحسا لواء 

 قلعة الحسا

 خربة الرويحة 

 قلعة الحسا

 مديرية السياحة واآلثار  - المصدر :     
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 اهم التحديات التي تواجه القطاع السياحي:  2.  16

 على توقف الحركة السياحيةاثر جائحة كورونا  •

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

 للبنية التحتية. الطفيلةحاجة الكثير من المواقع السياحية في محافظة  •

 قلة االهتمام بالجانب التراثي كرافد مهم من روافد السياحة.  •

 عدم وجود برامج سياحية شاملة للمواقع السياحية في المحافظة.  •

 في المحافظة. عدم وجود مكاتب سياحية  •

 م السياحي تساهم في رفع كفاءتهم.لقطاع العاعدم وجود برامج تأهيلية وتدريبية لموظفي ا •

 

 . الفرص االستثمارية في القطاع السياحي 3.  16

 .والشاليهات انشاء المرافق السياحية كالفنادق  •

 السياحية االستشفائية. المنتجعاتاقامة  •

 التحدي والمغامرة. مركز أللعاباقام  •

   .مكاتب سياحية •

 السياحي. معاهد  متخصصة في التدريب  •

 انشاء سوق تراثي وحرفي ومنتجات طبيعية. •
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 الزراعة  عشر: السابع

 قطاع الزراعة:     1.  17

% من مجموع القوى 3.5يعمل فيه   % من الناتج المحلي اإلجمالي و3.8يساهم القطاع الزراعي بما نسبته   •

% منها إلى األسواق 92المملكة، يذهب  صادرات   % من مجموع11العاملة. و تشكل الصادرات الزراعية  

 .نشاط مساند مختلف 50الى ان هذا القطاع يرتبط مع ما يقدر بحوالي  باإلضافة .العربية

دونم، المستغل من هذه   الف 220021تبلغ مساحة األراضي القابلة للزراعة في محافظة الطفيلة حوالي و •

حوالي   الحقلدونم    126146األراضي  بالمحاصيل  والخضروات مزروعة  المثمرة  واالشجار  ، ية 

دونم، وعدد   92.000مساحة األراضي الحرجية أو المسجلة حراجا، ومساحة المراعي  دونم    450000و

 (. ونمد10.000دونم , محمية مليحة    50.000) محمية التوانة تبلغ مساحتها  محميتان    المحميات الرعوية  

 : القطاع الزراعي اقع اهم المؤشرات التي تشير لووالجدول التالي يبين 

 (  24جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج النباتي  العدد /المساحة

 المساحة المزروعة   المجموع 126146

 الحبوب  83000

 المساحة المزروعة )دونم( 
 الخضروات   10868

 شجار مثمرة ا 32278

 المجموع 126146

 عدد البيوت البالستيكية  غير متوفر 

 عدد المشاتل   1

 عدد المعاصر  2

 عدد محالت بيع المواد الزراعية  5

 عدد محالت بيع األزهار  1

 مساحة األراضي الحرجية )دونم(  دونم  450000   

 مساحة أراضي المراعي )دونم(  دونم 92000
 الطفيلة   زراعة المصدر: مديرية  
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 (  25جدول رقم )

 مؤشرات اإلنتاج الحيواني  العدد 

 الالحم 48

 البياض  5 عدد مزارع الدجاج

 المجموع 53

 الدواجن 32

 المواشي  1 عدد المسالخ 

 المجموع 33

 عدد خاليا النحل  800

 عدد مشاريع تربية األسماك  3

 عدد محالت العالجات البيطرية 3

 عدد المحطات الزراعية 3

 أغنام  38909

 أعداد المواشي )رأس( 

 ماعز   11230 

 أبقار    100

 جمال   711

 المجموع 50950

 زراعة الطفيلة  المصدر: مديرية  
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  الزراعي  القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  17

اعتماد زراعة الحبوب واألشجار على مياه األمطار وارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج وتدني أسعار المنتجات  •

 الزراعية 

 ضعف قدرة المزارعين المالية على استصالح أراضيهم،  •

 ارتفاع أسعار األعالف وارتفاع أسعار العالجات البيطرية   •

 قلة المياه لسقاية الحيوانات   •

  .والفنيين الزراعيين والمهندسين البيطريين كاألطباء الفنية الكوادر قلة •

    .محمولة رش تنكات(  صهاريج,  تراكتورات,  سيارات)الزراعية  االليات عدد نقص •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الزراعي 3.  17

 حديث مسلخ •

 غراض. اال متعددة والتبريد للحفظ مخازن •

 .الخضروات من محسنة اشتال انتاج مشروع •

 الطبية والعطرية. االعشاب زراعة مشروع •

 .والورود الزينة نباتاتزراعة  مشروع •

 . االخرى المجففة والثمار المجفف التين إلنتاج معمل •

 .الفواكه أنواع لكافة اشتال  إلنتاج مشروع •

 غذائية. منزلية مشروعات  •
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 الصناعة عشر:  الثامن

 قطاع الصناعة:  1.  18

  )مناجم ذا استثنينا الشركات الكبيرة كشركة الفوسفات في  إ  ضعيفا،   ةيعتبر قطاع الصناعة في محافظة الطفيل

حيث ان الصناعات الموجودة والتي يديرها القطاع الخاص ال تتعدى    )الرشادية(، وشركة االسمنت في    الحسا(

 . معامل الطوب والحجر والمخابز ومعاصر الزيتون وبعض المؤسسات الفردية الصغيرة 

 في المحافظة كالتالي : من إبراز أهم االنشطة الصناعية كوي •

 صنع المنتجات المعدنية االنشائية .  -

 صنع المالبس.  -

 والمنشآت.   لألبنيةصنع مصنوعات التجارة وقطع االخشاب المعدة  -

 . الكسارات ومقصات الحجر  -

 معاصر الزيتون.  -

 صنع االثاث.  -

  في   ينتهيومن المتوقع ان  ،  الطفيلة  محافظة  في  عابور  بمنطقةمدينة صناعية    إلنشاءتم وضع حجر االساس  

  قطعة   86  على   موزعة  قطعة  90  إلى   مقسمة   دونما  475  بمساحة  مرحلتين   إلى  ويقسم،  2021  العام  بداية

 قطعة   119  على  موزعة  قطعة  120  إلى  مقسمة  دونما  525  مساحة  على  الثانية  تكون  فيما  لألولى،   استثمارية

 ماليين دينار.  7القيمة االجمالية للمشروع حوالي  غوتبل استثمارية.

في ا  ويوجد  لصناعة  البسة  القصبة مصنع  يوفر حوالي  لواء  الجاهزة  فتيات    300اللبسة  من  عمل  فرصة 

  استيعابية   طاقة  ستوفر  والتي% من عملية التوسعة المخططة لهذا المصنع   95تم انهاء حوالي  المنطقة، و

 . فتاة 600 نحو  للعامالت الكلي المجموع ليصل ، فتاة  300 الى تصل الفتيات من مزيد لتشغيل

  مرحلته   في  سيستوعب  دينار  ماليين  3  والتي تقدر كلفته بحوالي    بصيرا  لواء  فيمصنع مالبس جديد      تنفيذتم  

  قبل   من  المصنع  هذا اقامة  ،ويتمعمل   عن  الباحثات  اللواء  لفتيات  عمل  فرصة   500 يقارب  ما  االولى   التشغيلية

  الطاقة   وتصل"  الجاهزة  لأللبسة  كالسيك "    مصانع  لمجموعة  امتدادا  تعتبر  التي  التراثية  المالبس  شركة

  المصنع   في   العامالت  ، ويخضع وعاملة  عامل   1000  يقارب   ما   الثانية  االنتاجية  مراحله   في   للتشغيل  االستيعابية 

 لإلناث  المهني التدريب معهد خالل من الجاهزة  االلبسة تصنيع مجال في متخصصة تدريبية دورات الى
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 :الصناعي القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.  18

مدن صناعية أو   د ال يوجصناعات كبيرة حيث  إلقامةفي محافظة الطفيلة من المعيقات البنية التحتية تعتبر  •

مصانعهم بناء على توفر المواد   إلقامةأي مشاريع صناعية كبيرة لتشجيع المستثمرين    إلقامةمناطق تنموية  

 .االولية

يؤثر  والكلفة التشغيلية المرتفعة بشكل عام،    على القطاع الصناعيبشكل خاص  ارتفاع أسعار الكهرباء    •

 .هاتصدير الرتفاع أسعار  سلبا على المواد المصنعة بما فيه من تسويق أو

والذي يحد من    تكلفة النقل البحريالواصل الى ميناء العقبة، و   ارتفاع اسعار النقل والتنقل ال سيما الطريق •

 تصدير الصناعات االردنية بشكل عام.

الجوار  انخفاض حجم   • الى دول  بالمملكة  التصدير  المحيطة  السياسية  للظروف  الحدود   نظرا   واغالقات 

 الصادرات. امام  التي تتمالبرية 

 نقص الكوادر المؤهلة القادرة على ادارة وتشغيل االستثمارات الصناعية بكفاءة. •

 عن التخطيط الحكومي.  الصناعي في محافظة الطفيلة  غياب القطاع •

 .بقيود قليلة لالستيرادالسوق االردني مفتوح  مالتصدير بينصعوبة الشروط واالجراءات ل  •

 

 الفرص االستثمارية في القطاع الصناعي:  3. 18

 . مصنع لدباغة وتصنيع الجلود •

 طبية.مصنع ادوية  •

 مصنع البان  •

 اقامة المدن الصناعية والمشاغل الهندسية.  •

 للنسيج الصوف. مصنع  •

 . الفائض وتحويلة الى مسحوق جاف يستخدم في الصناعات الغذائية البيض مصنع تجفيف  •

 مصانع لتدوير النفايات الصلبة ) ورق، بالستك وزجاج(. •

 . الحسا لواء في مالبس مصنع إنشاء •
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 التجارة عشر:التاسع 

 والخدمات   قطاع التجارة 1.  19

المؤسسات  :التالي النحو على موزعة مؤسسة (1708) المحافظة في العاملة  االقتصادية  المنشئات  عدد بلغ •

وعدد  مؤسسة، (1122) ارة  التج قطاع في العاملة المؤسسات  وعدد ، (209) الصناعة قطاع  في العاملة

 (363) الخدمات  قطاع في العاملة  المؤسسات  وعدد مؤسسة، (6) النقل قطاع في العاملة  ت المؤسسا

 .مؤسسة (8) االنشاءات قطاع في العاملة المؤسسات مؤسسة وعدد

 

 :الطفيلةغرفة تجارة محافظة 

يشرف على إدارة الغرفة مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضوا منهم رئيس المجلس )الغرفة( ويعمل   •

 اإلدارية. المجلس على وضع سياسات الغرفة ومتابعة قضايا التجار من خالل الكوادر 

 غرفة تجارة الطفيلةمهام واهداف  •

  .تقوم باالتصال بالسلطات ذات العالقة في جميع ما يهم التجارة .1

  .جمع المعلومات و إمداد الوسط التجاري بها .2

  .تسجيل التجار و الشركات لديها و إصدار الشهادات لهم .3

اـسم مـصدر أردني   أية ـسلعة أردنية أواإلجابة على أي اـستفـسار من المـستوردين في البلدان األخرى عن   .4

التجار ما يرد إليها من اـستعالمات   و تزويد الطالب بهذه المعلومات، و تنـشر في مجلتها التي توزع على

 تحت باب ) فرص تجارية(

ــاريعهم في .5 ــتثمرين إلقامة مشـ ــتثمرين حيث تعمل الغرفة دوما  على دعوة المسـ المحافظة و   جذب المسـ

  .االستثمار نحهم حوافز و امتيازات تساعد في اإلقبال علىتشجيعا  لهم تطلب م

  .إصدار شهادات منشأ للبضائع و السلع األردنية المصدرة للخارج .6

 .التحكيم التجاري بين التجار المتخاصمين .7

تقوم الغرفة بترخيص المحالت التجارية في المحافظة حيث بلغ حجم هذه المؤسسات المحلية لدى الغرفة   •

 ( يقارب  )  2200ما  للرسوم  منها  المسدد  وقدره    1925مؤسسة(  مال  وبراس  ماليين    )اربعةمؤسسة( 

ودرجات    وخمسمائة معينة  اسس  ضمن  المؤسسات  هذه  ترخيص  ويتم  تقريباً(  الفاً  ، )الممتاز واربعون 

االولى، الثانية، الثالثة( حسب راس مال التاجر وطبيعة عمله علماً بان تصنيف تلك المؤسسات لدى غرفة 
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  هو:  ةتجارة الطفيل

 مؤسسة  15            الممتاز  -

 مؤسسة  318              االولى -

 مؤسسة  578             الثانية  -

 مؤسسة 1285              الثالثة -

 : 2019 لعام محافظة الطفيلة   في القائمة  االقتصادية النشاطاتاهم 

 ( 26)رقم جدول 

 النشاططبيعة  طبيعة النشاط

 سيارات  ميكانيك الدواجن  بيع

 كمبيوتر  خدمات مخيطة

 سيارات  زينة الغاز  بيع

 االفراح  صاالت خاصة  مدرسة

 تصوير  ستوديو مركز تدريب 

 ملحمة ي ثقاف مركز

 البلياردو  صاالت األفراح  مستلزمات تأجير

 وجبص  ديكور  أعمال رياض   مركز

 رجال  صالون إنشائية  معدات تأجير

 اطفال  حضانة والعمرة  الحج مكتب

 سيدات  صالون ستااليت  اجهزة تجارة 

 اكسسوارات  زراع  مشتل

 األلبان  صناعة السيارات   اطارات تجارة 

 المجوهرات  مشغل المنيوم 

 صيدلية الخلوية  االجهزة  تجارة 

 منجرة  مطعم

 الحلويات  بيع والصناعية الطبيعية االزهار تجارة 

 الكمبيوتر  العاب ومفروشات  معرض

 عيادة اسنان  والحديد  االسمنت تجارة 

 بقالة  بالط  معمل

 سيارات  غسيل المنزلية  األدوات تجارة 

 ماركت  سوبر حجر  منشار

 زيت   غيار السيارات  تجارة 

 سيارات  بناشر  طوب  معمل

 فرن دهان سيارات   ستيرنج  ميزان
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 وكافتيريا  بوفي خطاط

 مدرسية  مولواز قرطاسية سيارات  قطع تجارة 

 الكهربائية  األدوات  بيع انشائية  مقاوالت

 سيارات  كهرباء بناء  مواد تجارة 

 محل تدخين نت  مقهى

 محددة سيارات  ودهان تجليس

 األلبسة  بيع تكس  مكتب

 محمص محل فلترة مياه 

 ه والفواك  الخضار بيع محاماة  مكتب

 مخبز  روديترات  تصليح

 زيتون  معصرة يهندس مكتب

 سيارات  فرش تنجيد 
 

 ي والخدمات:التجار القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز 2.19

 . والعمال العمل  قانون وخصوصا والنشاط للعمل  المقيدة القوانين بعض وجود •

  .بالدول النامية االخرى مقارنةارتفاع معدل الضرائب  •

 . أحيانا وتعقيدها اإلجراءات وكثرة  التجارية المشاريع  تمويل على  الحصول صعوبات •

المؤهلة   • التحتية  البنية  والخدمية  إلقامةعدم وجود  التجارية  المستثمرين   المشاريع  لتشجيع  وذلك  الكبيرة 

 المشاريع التجارية والخدمية. إلقامة

 . عدم االهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة وضعف حجم السوق بسبب البعد عن العاصمة عمان  •

 . تالقطاعا لهذا الداعمة التنموية البرامجقلة  •

  

 : والخدمي   التجاريالفرص االستثمارية في القطاع . 4.  19

 ات ومرافق ترفيهية.متنزه  •

 مكتبات للطالب واالطفال.  انشاء •

 انشاء مراكز تجارية وموالت.  •

 مراكز العاب ترفيهية والعاب مغامرات وتحدي. •

 مراكز متخصصة لصيانة السيارات الحديثة والهايبرد. •

 تعتبر الفرص االستثمارية في القطاعات المختلفة سالفة الذكر فرصا استثمارية في قطاع الخدمات والتجارة.  •
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 التمويل  عشرون:
 لتمويل الميكروي والنشاط اإلقراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ا .1.  20
 

المحلي   • زيادة  السوق  الى  بنوالتمويلية  المؤسسات  بحاجة  كانت  اقراض سواء  مؤسسات  او  تجارية  ك 

 متخصص 

 :التمويلية ذأبرز النوافمن   •

 . صندوق التنمية والتشغيل  -

  .مؤسسة اإلقراض الزراعي -

   .(JEDCO)المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية -

 . القروضالشركة األردنية لضمان  -

 . شركة الشرق االوسط لتمويل المشاريع الصغيرة -

 . المرأة صندوق -

 .متمويلك -

 . للمشاريع الصغيرة في الطفيلةي الوطن البنك -

 مفصلة كما في الجدول التالي: بنوك الوطنية ال لبعضفروع  الطفيلةفي محافظة  يوجد •
 ( 27)رقم جدول 

 عدد الفروع   البنك 

 2 بنك اإلسكان 

 2 اإلسالمي األردني البنك 

 1 البنك العربي 

 1 بنك القاهرة عمان 

 1 البنك األهلي 

 1 البنك العربي االسالمي الدولي 

 

 تمويلي:ال القطاعالتحديات التي تواجه  أبرز.  2.  20

 .التمويل على  للحصول الالزمة الضمانات توفير صعوبة •
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 :أبرز األبعاد التنافسية وعشرون: تحليلواحد 

 محافظة الطفيلة. تواجهويبين الجدول التالي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي  •

 نقاط الضعف نقاط القوة

المتميز • المحافظات  من  الطفيلة  محافظة  ة  تعتبر 

 . بسبب تنوعها الجغرافي والمناخي

والثروات  تمتاز بوجود العديد من الموارد الطبيعية   •

 المعدنية.

 توفر االيدي العاملة والحرفين ووجود الكفاءات.  •

محافظات   • بين  المتوسط  الطفيلة  محافظة  موقع 

 الجنوب. 

رخص ثمن األراضي مقارنة ببعض محافظات   •

 .المملكة االخرى

 توفر المواقع السياحية  •

 

اتخاذ   • )مركز  عمان  العاصمة  عن  المحافظة  بعد 

 القرار(  

 . ارتفاع معدل البطالة •

 ارتفاع معدل حجم االسرة   •

 بلغت  حيث الطفيلة محافظة في الفقر  نسبة  ارتفاع •

 . المملكة مستوى على%  13.3 مع   مقارنة %  17.2

 . اعتماد اغلب المواطنين على وظائف القطاع العام •

المحافظة   انخفاظ • في  االفراد  لدى  الدخل  مستوى 

 . وارتفاع معدل االعالة الديموغرافي

السوق   • متطلبات  مع  المهني  التدريب  موائمة  عدم 

 المحلي. 

التنمصعوبة   • التغيرات  مع  السكان  وية  تكيف 

 واالقتصادية

 التهديدات  الفرص  

التقنية وجود   • الطفيلة  عدد   جامعة  زيادة  في  واثره 

 . في المنطقة االستثمارات

والعالجية   • والدينية  االثرية  السياحية  المواقع  وجود 

والبيئية واالستجمامية والتي تعد مقصدا للعديد من 

 . الزوار المحليين واالجانب

 تطبيق الالمركزية والحكم المحلي.  •

أخرى  انخفاض التكلفة االستثمارية مقارة بمحافظات   •

 ضي، خلو المواقع المستاجرة( )سعر االرا 

 . لجفافتوالي مواسم ا •

 . اإلنتاجيةارتفاع أسعار المدخالت  •

 . والحروب في االقليم  االحداث السياسيةاستمرار اثر   •

 

 


