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 2017-2015 البراا الرنموي التسجاحي إقلجمتسلطة لتسراارجيجة الخطة اال

 مقدمةال أواًل:
داريالبتراًالتنمويًالسياحيًمؤسسةًرسميةًذاتًاستقاللًماليًًإقليمسلطةً ترتبطًبدولةًرئيسًالوزراءًمركزهاًًوا 

وتطويرهًسياحيااًواقتصاديااًواجتماعيااًوثقافيااًوالمساهمةًفيًتنميةًًاإلقليمتنميةًًإلىمدينةًواديًموسى،ًتهدفً
ًاإلقليمًإدارةخاللًً،ًوذلكًمن:ًواديًموسى،ًالطيبة،ًالراجف،ًدلغة،ًأمًصيحون،ًالبيضاةالمحليًاتالمجتمع
ًوالكشفًعنًعلىًجميعًشًواإلشراف ًالمواقعًًاإلرثؤونه ًوحماية ًالستثمارية ًالبيئة ًاألثريةالحضريًوتوفير

ً ًوتوثيقها ًالتراثية ًالمبانيًذاتًالقيمة ًتعنوتحديد ًكما ًوالحفاظًعليها، ًالجتماعيًًىوتطويرها ًالوضع بتطوير
ًوحمايةًالبيئةًومصادرًالمياهًوالمواردًالطبيعيةًوالتنوعًالبيولوجي.ًاإلقليمللسكانًوالمؤسساتًالعاملةًفيً

ً ًنشأتها ًمنذ ًالسلطة ًدأبت ًًأواخروقد ًوح2009ًعام ًتطوير ًعلى ًاآلن بمكانتهًًىرتقليً ًاإلقليمتى
السياحيةًالعالميةًمنًخاللًإنشاءًمركزًلزوارًالبتراًعلىًدرجةًعاليةًمنًالحداثةًوالعملًعلىًإنشاءًمتحفً

ًًالبترا ًوشارعًًوأيضاًاالعالمي ًالتلفريك ًومشروع ًالتراثية ًوالقرية ًالسياحي ًالبلد ًوسط ًوتحديث ًتطوير مشروع
ً ًومدخل ًًاإلقليمالبانوراما ًمن ًالسلطة ًانتهت ًالتي ًالمشاريع ًمن ًقريبااًًإعدادوالعديد ًتباشر ًوسوف دراساتها

ًرضًالواقعًحالًتوافرًالمخصصاتًالماليةًلها.ًأبتنفيذهاًعلىً

ً  
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 (Visionالاؤجة ): ثانجاً 
ً.نموذجًوطنيًمتكاملًللعملًالتنمويًوالسياحي

 (Mission Statementالاتسالة )ثالثًا: 
تطويرًإقليمًالبتراًاقتصاديااًواجتماعيااًوثقافيااًوالمساهمةًفيًتنميةًالمجتمعًالمحليًًإلىمؤسسةًوطنيةًتهدفً

يرًالبيئةًوفوتطويرًالعمليةًالسياحيةًوتهًعنوالكشفًالحضريًًاإلرثوالمحافظةًعلىًاإلقليمًًإدارةمنًخاللً

ًلخلقًتنميةًمستدامة.المالئمةًالستثماريةً

 (Valuesالقجم )اابعًا: 
 الشفافية .1

 العدالةًوتكافؤًالفرص .2

 اللتزامًبمبادئًتميزًالخدمة .3

 التعلمًونقلًالمعرفةً .4

 والبتكارًاإلبداع .5

 العملًبروحًالفريق .6

 التشاركية. .7
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 )البجئة الداخلجة والخاايجة( SWOT Analysisتسووت الاباعي رحلجل الخامتسًا: 
  WEAKNESSES الضعف نقاط STRENGTHS القوة نقاط

دااجاً مالجًا  مؤتستسة متسرقلة .1  بالقانون وا 
 وقاداة على نقل المعافةروفا كفاءات مؤهلة مرخصصة  .2
 لكراونجة حدجثة وخدمارجةإروفا بنجة رحرجة  .3
 لإلقلجمويود رخطجط حضاي  .4
 الباامج الروعوجة الري رقدم للميرمع المحلي .5
 ويود دااتسات مرخصصة لرطوجا االقلجم .6

 الباامج الرأهجلجة المرخصصة للكواداقلة  .1
أعداد الموااد المالجة التسنوجة واعرمادها على وقلة رنوع رذبذب  .2

 الزواا
 غجا مكرملة البجئة الرشاجعجة الناظمة للعمل .3
 آلجات المرابعة والرقججمضعف  .4
 التسجاحيرتسوجق باامج ال ضعف  .5
 وضعف متسرواها الفني رقادم أعماا االلجات .6
 لعدم ويود منهيجات واضحة للعم .7

 THREATS الرهدجدات OPPORTUNITIES الفاص

 األثايالموقع  .1
 يهات مانحةويود  .2
 عالمجة يدجدة أتسواقويود  .3
 ميرمع محلي فاعل لدجة مهااات وحاف جدوجة منافتسة .4
 واليجولويجة والطبجعجة في المنطقةرنوع المصادا البجئجة  .5
ويود يهات رعلجمجة مرخصصة في مياالت التسجاحة  .6

 والفندقة

 التسجاتسجة في المناطق المحجطة باألادن األوضاع .1
 وقصا فراة إقامة التسائح التسجاح التسنوي أعدادرذبذب  .2
 موتسمجة التسجاحة .3
 اإلقلجم الطبوغاافجة الصعبةطبجعجة  .4
 على الموقع األثايالرهدجدات البشاجة والطبجعجة  .5
 قلة الموااد المائجة وشحها .6

 اتسراارجيجات بناء الرويهات االتسراارجيجةتسادتسًا: 
ًالفاص-اتسراارجيجات القوة
Strategies -OS 

ًالفاص –اتسراارجيجات الضعف 
Strategies -WOً

  ربني تسجاتسات رشااكجة فعالة في رخطجط ورطوجا البنى
 الرحرجة

  ًوالفاعلجة في التسلطةرطوجا ورعزجز الكفاءة

  الموقع عناصا الرنوع البجئي و اعرماد تسجاتسات طموحة لحماجة
ًاالثاي

 ًورشيجع االتسرثماا رطوجا التسجاحة المتسردامةبناء اتسراارجيجات ل

 الرهدجدات -اتسراارجيجات القوة 
Strategies –ST ً

ًالرهدجدات –اتسراارجيجات الضعف 
Strategies -WTً

  ًوالفعالجة في التسلطةرطوجا ورعزجز الكفاءة
  عناصا الرنوع البجئي اعرماد تسجاتسات طموحة لحماجة

ًالموقع االثايو 

 ربني تسجاتسات رشااكجة فعالة في رخطجط ورطوجا البنى الرحرجة 
  ربني اتسراارجيجة طموحة في مياالت الرنمجة الميرمعجة والروعجة

ًالعامة
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 الوطنجة المقراح العمل ضمنها األهدافتسابعًا: 
 المركزي الصعيدين على للمساءلة وخاضعة وشفافة مالياًا مستعدة لتكون الحكومية اإلدارات تعزيز -1

 والمحلي
 .والعالمية اإلقليمية األسواق على ومنفتحاًا مزدهراًا ليكون األردني القتصاد تطوير -2
 .احتياجاتهم تلبية في منهم القادرين غير ومساعدة أنفسهم على األردنيين اعتماد تعزيز -3
 .عليها والمحافظة البيئة نوعية تحسين -4
 .عالي ومردود كفاءة ذات تحتية وبنى مرافق لألردن يكون أن -5

 الرويهات االتسراارجيجةثامنًا: 
 .تطويرًوتعزيزًالكفاءةًوالفعاليةًفيًالسلطة -1
 .تشاركيةًفعالةًفيًتخطيطًوتطويرًالبنىًالتحتيةتبنيًسياساتً -2
ً.تبنيًاستراتيجيةًطموحةًفيًمجالتًالتنميةًالمجتمعيةًوالتوعيةًالعامة -3
 .األثريالموقعًعناصرًالتنوعًالبيئيًًواعتمادًسياساتًطموحةًلحمايةً -4
 .وتشجيعًالستثمارًتطويرًالسياحةًالمستدامةبناءًاستراتيجياتًل -5

 االتسراارجييالرويه  الهدف الوطني
 وشفافة مالياًا مستعدة لتكون الحكومية اإلدارات تعزيز

ًوالمحلي المركزي الصعيدين على للمساءلة وخاضعة
ًتطويرًوتعزيزًالكفاءةًوالفعاليةًفيًالسلطة

 ومردود كفاءة ذات تحتية وبنى مرافق لألردن يكون أن
ًعالي

ًالتحتيةتبنيًسياساتًتشاركيةًفعالةًفيًتخطيطًوتطويرًالبنىً

 غير ومساعدة أنفسهم على األردنيين اعتماد تعزيز
ًاحتياجاتهم تلبية في منهم القادرين

ًوالتوعيةً ًالمجتمعية ًالتنمية ًمجالت ًفي ًطموحة ًاستراتيجية تبني
ًالعامة

ًًالثريًالموقععناصرًالتنوعًالبيئيًًواعتمادًسياساتًطموحةًلحمايةًًعليها والمحافظة البيئة نوعية تحسين
 على ومنفتحاًا مزدهراًا ليكون األردني القتصاد تطوير
ًوالعالمية اإلقليمية األسواق

ًبناءًاستراتيجياتًلتطويرًالسياحةًالمستدامةًوتشجيعًالستثمار
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 األهداف االتسراارجيجة ضمن الرويهات االتسراارجيجةراتسعًا: 
 األهداف االتسراارجيجة الرويه االتسراارجيي

 يتطبيقًمعاييرًالتميزًالمؤسس .1ًالكفاءةًوالفعاليةًفيًالسلطةتطويرًوتعزيزً .1
ًتشريعيةًمتكاملةًناظمةًللعملًنجازًمنظومةإ .2

2. ً ًسياسات ًتبني ًتشاركية ًتخطيطًفعالة في
ًوتطويرًالبنىًالتحتية

 ىًالتحتيةًواستدامتهاوتنظيمًوتطويرًالبنتخطيطً .1
ًالرسميةوتنسيقًمعًالجهاتًالرسميةًوغيرًوشراكاتًبناءًالياتًتعاونً .2

تبنيًاستراتيجيةًطموحةًفيًمجالتًالتنميةً .3
ًوالتوعيةًالعامةالمجتمعيةً

 مستوىًالوعيًالعامًفيًالمجتمعًالمساهمةًفيًتحسين .1
2. ً ًتمكين ًالمحلي ًقدراتًالمجتمع ًمن ًوالستفادة ًمعيشته ًمستوى ورفع

ًهءأبنا
4. ً ًلحماية ًطموحة ًسياسات عناصرًاعتماد

ًًالموقعًالثريالتنوعًالبيئيًًو
 محافظةًعلىًالموقعًالثريًوابرازًهويتهال .1
ًالمحافظةًعلىًالمصادرًالبيئيةًوحمايتها .2

بناءًاستراتيجياتًلتطويرًالسياحةًالمستدامةً .5
ًوتشجيعًالستثمار

 وترويجهالمنتجًتنويعًوتطويرً .1
ًجاذبةًتشجيعًالستثمارًفيًاإلقليمًوايجادًبيئةًاستثمارية .2

ًً
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 توزيع االهداف االستراتيجية على المديريات لعمل الخطط التشغيلية جدول

 القجاس اتمؤشا  المدجاجة األهداف االتسراارجيجة الرويه االتسراارجيي
ًفيً ًوالفعالية ًالكفاءة ًوتعزيز تطوير

ًالسلطة
ًالنظمًيتطبيقًمعاييرًالتميزًالمؤسس ًالبشرية، ًصيانةًيةالمعلوماتًالموارد ،

ًالرقابة،ًالمالية،ًاإلداريةاللياتًوالحركة،ً
ًتبنيًأفضلًالممارساتًالعالمية

ًالمالية،ًًتشريعيةًمتكاملةًناظمةًللعملًإنجازًمنظومة ًالتنظيم، ًالستثمار، القانونية،
ًاألنشطةًوحمايةًالموقع

ًالمنجزً/ًالمقررً%

ًفيً ًفعالة ًتشاركية ًسياسات تبني
ًتخطيطًوتطويرًالبنىًالتحتية

ًالمنجزً/ًالمخططً%ًالتنظيم،ًالخدمات،ًالبيئةًىًالتحتيةًواستدامتهاالبنوتنظيمًوتطويرًتخطيطً
ًالسياحة،ًًوتنسيقًمعًالجهاتًالرسميةًوغيرًالرسميةوشراكاتًبناءًالياتًتعاونً ًالتنمية، ًالمشاريع، القانوية،ًوحدة

ًالستثمار،ًالتنظيم،ًالبيئة،ًحمايةًالمصادر
ًعددً /ً ًالموقعة ًالتفاقيات عدد

ًالشركاء
تبنيًاستراتيجيةًطموحةًفيًمجالتً

ًوالتوعيةًالعامةالتنميةًالمجتمعيةً
ًنمطيةًعددًالشكاوىًوالقتراحاتًالتنمية،ًالبيئةًالمساهمةًفيًتحسينًمستوىًالوعيًالعامًفيًالمجتمع

ًالمنفذة/المخططة%عددًالمشاريعًًالتنميةًهءتمكينًالمجتمعًالمحليًورفعًمستوىًمعيشتهًوالستفادةًمنًقدراتًأبنا

ًلحمايةً ًطموحة ًسياسات اعتماد
ًًالموقعًالثريعناصرًالتنوعًالبيئيًًو

ًالمصادر،ًًالمحافظةًعلىًالموقعًالثريًوابرازًهويته ًحماية ًالموقع، ًوحماية األنشطة
ًالسياحة،ًالتنظيم،ًالخدمات

ًعددًالمشاريعًالمنفذة/المخططة%

ًنمطيةًعددًالشكاوىًالبيئيةًالبيئة،ًحمايةًالمصادرًالتراثيةًًوحمايتهاًالمحافظةًعلىًالمصادرًالبيئية
ًالسياحةً ًلتطوير ًاستراتيجيات بناء

ًالمستدامةًوتشجيعًالستثمار
ًالمصادرًتنويعًوتطويرًالمنتجًوترويجه ًحماية ًالستثمار، ،ًالسياحة،

ًالنظمًالمعلوماتية
ًعددًالبرامجًالتسويقية

ًالخارطةً ،ًالقانونيةالستثمارًبيئةًاستثماريةًجاذبةتشجيعًالستثمارًفيًاإلقليمًوايجادً ًمن ًالنجاز نسبة
ًالستثمارية

 


