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 ٢١٢٠-٢٠١٨ البترا التنموي السیاحي إقلیمسلطة لستراتیجیة الخطة اال
 مقدمةال أوًال:

ترتبط بدولة رئیس الوزراء مر�زها مدینة  و�داري البترا التنموي السیاحي مؤسسة رسمیة ذات استقالل مالي  إقلیمسلطة 

 اتوتطو�ره سیاحیًا واقتصاد�ًا واجتماعیًا وثقافیًا والمساهمة في تنمیة المجتمع اإلقلیمتنمیة  إلىوادي موسى، تهدف 

على جمیع  واإلشراف اإلقلیم إدارة، وذلك من خالل حون، البیضاة: وادي موسى، الطیبة، الراجف، دالغة، أم صیالمحلی

وتحدید المباني ذات القیمة التراثیة  األثر�ةالحضري وتوفیر البیئة االستثمار�ة وحما�ة المواقع  اإلرثشؤونه والكشف عن 

وحما�ة  اإلقلیمبتطو�ر الوضع االجتماعي للسكان والمؤسسات العاملة في  ىوتطو�رها والحفاظ علیها، �ما تعنوتوثیقها 

 البیئة ومصادر المیاه والموارد الطبیعیة والتنوع البیولوجي.

�مكانته السیاحیة العالمیة من  الرتقاءل اإلقلیمتى اآلن على تطو�ر وح ٢٠٠٩عام  أواخروقد دأبت السلطة منذ نشأتها 

مشروع  وأ�ضاً لبترا على درجة عالیة من الحداثة والعمل على إنشاء متحف البترا العالمي خالل إنشاء مر�ز لزوار ا

ومشروع التلفر�ك وشارع  والتي بدأت العمل بها، اإلقلیمومدخل  تطو�ر وتحدیث وسط البلد السیاحي والقر�ة التراثیة

رض الواقع حال أدراساتها وسوف تباشر قر�بًا بتنفیذها على  إعدادالبانوراما والعدید من المشار�ع التي انتهت السلطة من 

  توافر المخصصات المالیة لها.

 )Visionالرؤ�ة (ثانیًا: 

 .نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسیاحي

 )Mission Statementالرسالة (ثالثًا: 

تطو�ر إقلیم البترا اقتصاد�ًا واجتماعیًا وثقافیًا والمساهمة في تنمیة المجتمع المحلي من خالل  إلىمؤسسة وطنیة تهدف 

المالئمة یر البیئة االستثمار�ة وفوتطو�ر العملیة السیاحیة وته والكشف عنالحضري  اإلرثوالمحافظة على اإلقلیم  إدارة

 لخلق تنمیة مستدامة.

 )Valuesالقیم (را�عًا: 

 الشفافیة .١

 العدالة وتكافؤ الفرص .٢

 االلتزام �مبادئ تمیز الخدمة .٣

 التعلم ونقل المعرفة  .٤

 واالبتكار اإلبداع .٥

 العمل بروح الفر�ق .٦

 التشار�یة .٧
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 (البیئة الداخلیة والخارجیة) SWOT Analysisسووت الر�اعي  التحلیلخامسًا: 
 )EXTERNAL( الخارجیة البیئة )INTERNAL( الداخلیة البیئة

  OPPORTUNITIES الفرص STRENGTHENS القوة نقاط

 مستقلة مالیًا و�دار�ًا �القانون مؤسسة  .١
 توفر �فاءات مؤهلة ومتخصصة قادرة على نقل المعرفة .٢
 توفر بنیة تحتیة إلكترونیة حدیثة وخدماتیة .٣
 في السلطةدراسات متخصصة لتطو�ر اإلقلیم و وجود تخطیط  .٤
 المحلي تقدم للمجتمعومبادرات المجتمعیة برامج توعو�ة  .٥
 للعمل و�رامج متا�عة وتقییم وجود منهجیات .٦
 ناظمة للعمل اتتشر�عاكتمال معظم ال .٧
 رالبرامج التأهیلیة المتخصصة للكوادتوفر  .٨
 برامج التسو�ق السیاحي ز�ادة .٩

 عالمي ثري إموقع وجود البترا � .١
 دولیة ومحلیة وجود جهات مانحة .٢
 عالمیة جدیدةسیاحیة وجود أسواق  .٣
 لد�ة مهارات وحرف یدو�ة منافسةل مجتمع محلي فاع .٤
 الجیولوجیة والطبیعیة في المنطقةتنوع المصادر البیئیة و  .٥
بن طالل �جهة  جامعة الحسین-�لیة اآلثار والسیاحة وجود  .٦

 خصصة في مجاالت السیاحة والفندقةمت
 �محمیة طبیعیة األثر�ةاعتماد المحمیة  .٧
 القرب من شبكة المواقع السیاحیة (العقبة، وادي رم) .٨

 THREATS التهدیدات WEAKNESSES الضعف نقاط

 تذبذب الموارد المالیة السنو�ة واعتمادها على أعداد الزوار .١
 قلة األراضي المملو�ة للسلطة .٢
 ضعف المنتج السیاحي وعدم تنوعه .٣
 تعدد مواقع السلطة و�عد �عضها عن المر�ز .٤

 السیاسیة في المناطق المحیطة �األردن األوضاع .١
 وقصر فترة إقامة السائح السیاح السنوي  أعدادتذبذب  .٢
 اإلقلیم الطبوغرافیة الصعبةطبیعیة  .٣
 التهدیدات البشر�ة والطبیعیة على الموقع األثري  .٤
 اقلة الموارد المائیة وشحه .٥

 االستراتیجیة استراتیجیات بناء األهدافسادسًا: 
 الفرص-استراتیجیات القوة
Strategies -OS 

 الفرص –استراتیجیات الضعف 
Strategies -WO 

 تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین البنى التحتیة •
 تطو�ر وتعز�ز الكفاءة والفعالیة في السلطة •

 عناصر التنوع البیئيلحما�ة  تبني استراتیجیة واضحة •
 األثري الموقع  اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة •
بناء استراتیجیات واعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة  •

 جاذ�ة
 بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج •

 التهدیدات -استراتیجیات القوة 
Strategies –ST  

 التهدیدات –استراتیجیات الضعف 
Strategies -WT 

 عناصر التنوع البیئيلحما�ة  تبني استراتیجیة واضحة •
  األثري الموقع  اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة •
استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع بناء  •

 المنتج

 تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین البنى التحتیة •
تبني استراتیجیة طموحة في مجاالت التنمیة المجتمعیة والتوعیة  •

 العامة
 تطو�ر وتعز�ز الكفاءة والفعالیة في السلطة •
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 الوطنیة المقترح العمل ضمنها األهدافسا�عًا: 

 والمحلي المر�زي  الصعیدین على للمساءلة وخاضعة وشفافة مالیاً  مستعدة لتكون  الحكومیة اإلدارات تعز�ز -١

 .والعالمیة اإلقلیمیة األسواق على ومنفتحاً  مزدهراً  لیكون  األردني االقتصاد تطو�ر -٢

 .احتیاجاتهم تلبیة في منهم القادر�ن غیر ومساعدة أنفسهم على األردنیین اعتماد تعز�ز -٣

 .علیها والمحافظة البیئة نوعیة تحسین -٤

 .عالي ومردود كفاءة ذات تحتیة و�نى مرافق لألردن �كون  أن -٥

 االستراتیجیة ثامنًا: األهداف

 تطو�ر وتعز�ز الكفاءة والفعالیة في السلطة -١

 لتطو�ر وتحسین البنى التحتیةتبني استراتیجیة  -٢

 تبني استراتیجیة طموحة في مجاالت التنمیة المجتمعیة والتوعیة العامة -٣

 األثري الموقع  اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة -٤

 عناصر التنوع البیئيلحما�ة  تبني استراتیجیة واضحة -٥

 بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج -٦

 اعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة جاذ�ةبناء استراتیجیات و  -٧

 ر�ط األهداف الوطنیة مع األهداف االستراتیجیة: تاسعاً 

 الهدف االستراتیجي الهدف الوطني
 مستعدة لتكون  الحكومیة اإلدارات تعز�ز
 على للمساءلة وخاضعة وشفافة مالیاً 

 والمحلي المر�زي  الصعیدین

 والفعالیة في السلطةتطو�ر وتعز�ز الكفاءة 

 ذات تحتیة و�نى مرافق لألردن �كون  أن
 عالي ومردود كفاءة

 تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین البنى التحتیة
 بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج

 بناء استراتیجیات واعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة جاذ�ة
 أنفسهم على األردنیین اعتماد تعز�ز

 تلبیة في منهم القادر�ن غیر ومساعدة
 احتیاجاتهم

 تبني استراتیجیة طموحة في مجاالت التنمیة المجتمعیة والتوعیة العامة
 بناء استراتیجیات واعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة جاذ�ة

 بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج
 اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة الموقع األثري  علیها والمحافظة البیئة نوعیة تحسین

 تبني استراتیجیة واضحة لحما�ة عناصر التنوع البیئي
 مزدهراً  لیكون  األردني االقتصاد تطو�ر

 والعالمیة اإلقلیمیة األسواق على ومنفتحاً 
 تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین البنى التحتیة

 استراتیجیات واعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة جاذ�ةبناء 
 بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج
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 االستراتیجیة مع األهداف الوطنیة مع مدیر�ات السلطة األهدافر�ط عاشرًا: 
 

 
  

 مستعدة لتكون  الحكومیة اإلدارات تعز�ز

 على للمساءلة وخاضعة وشفافة مالیاً 

 والمحلي المر�زي  الصعیدین

 مزدهراً  لیكون  األردني االقتصاد تطو�ر

 والعالمیة اإلقلیمیة األسواق على ومنفتحاً 

 أنفسهم على األردنیین اعتماد تعز�ز

 في منهم القادر�ن غیر ومساعدة

 احتیاجاتهم تلبیة

 علیها والمحافظة البیئة نوعیة تحسین
 كفاءة ذات تحتیة و�نى مرافق لألردن �كون  أن

 عالي ومردود

الموارد البشر�ة، 

، المالیة، اإلدار�ة

القانونیة، النظم 

 المعلوماتیة

 األشغالالتنظیم، 

، وحدة والدراسات

 البیئةالمشار�ع، 

تنمیة المجتمع 

 ، البیئةالمحلي
 االستثمار، القانونیة

 السیاحة، االستثمار،
 النظم المعلوماتیة

 حما�ة المصادر

 التراثیة، البیئة

األنشطة وحما�ة 

الموقع، حما�ة 

، التراثیة المصادر

السیاحة، 

االشغال 

تطو�ر وتعز�ز الكفاءة 
 والفعالیة في السلطة

بناء استراتیجیات لتطو�ر 
الترو�ج السیاحي وتنو�ع 

 المنتج

اعتماد سیاسات طموحة 
 األثري الموقع  لحما�ة

بناء استراتیجیات واعدة 
لتشجیع االستثمار و��جاد 

 بیئة استثمار�ة جاذ�ة

 تبني استراتیجیة واضحة
عناصر التنوع لحما�ة 

 البیئي

تبني استراتیجیة طموحة 
في مجاالت التنمیة 

 المجتمعیة والتوعیة العامة

تبني استراتیجیة لتطو�ر 
 وتحسین البنى التحتیة

 هدف استراتیجي ھدف وطني وحدة أومدیریة 
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 على المدیر�اتومؤشرات القیاس توز�ع األهداف االستراتیجیة حادي عشر: 

 مؤشرات القیاس المدیر�ة األهداف االستراتیجیة ت
الموارد البشر�ة، النظم المعلوماتیة، المالیة،  تطو�ر وتعز�ز الكفاءة والفعالیة في السلطة ١

 القانونیة اإلدار�ة،
 EFQMتبني أفضل الممارسات العالمیة 

 ٢٠١٥الحصول على شهادة االیزو 
 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة% التنظیم، الخدمات، البیئة، وحدة المشار�ع تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین البنى التحتیة ٢

 التكلفة الفعلیة/التكلفة المرصودة%

 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة% التنمیة، البیئة مجاالت التنمیة المجتمعیة والتوعیة العامةتبني استراتیجیة طموحة في  ٣
 زمن اإلنجاز/الزمن المخطط%

األنشطة وحما�ة الموقع، حما�ة المصادر،  األثري الموقع  اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة ٤
 السیاحة

 مجموع المخاطر المعالجة/مجموع المخاطر المرصودة%
 المعاییر الدولیة في المحافظة على الموقعتبني 

 عدد المشار�ع المنفذة / المخططة % البیئة، حما�ة المصادر التراثیة عناصر التنوع البیئيلحما�ة  تبني استراتیجیة واضحة ٥
 عدد الشكاوي البیئیة المنفذة / المقدمة %

 عدد السیاح من برامج التحفیز/عدد المخطط % السیاحة، االستثمار، النظم المعلوماتیة بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج السیاحي وتنو�ع المنتج ٦
 دد البرامج السیاحیة من األسواق الجدیدةع

 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة% االستثمار، القانونیة بناء استراتیجیات واعدة لتشجیع االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة جاذ�ة ٧
 المناطق الحرفیة نسبة اإلنجاز في
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 ٢٠٢١-٢٠١٨خالل والمنفذة نسبة اإلنجاز المستهدفة ثاني عشر: 

 المجموع ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ مؤشرات القیاس األهداف االستراتیجیة ت
 منفذ مستهدف منفذ مستهدف منفذ مستهدف منفذ مستهدف منفذ مستهدف

تطو�ر وتعز�ز الكفاءة والفعالیة في   .١
 السلطة

 العالمیةتبني أفضل الممارسات 
 مجموع الدورات المنفذة/المخططة %

١٠٠    %٢٥  %٣٥  %٤٠%  

تبني استراتیجیة لتطو�ر وتحسین   .٢
 البنى التحتیة

 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة%
 التكلفة الفعلیة/التكلفة المرصودة%

١٠٠    %٣٠  %٤٠  %٣٠%  

تبني استراتیجیة طموحة في مجاالت   .٣
 العامةالتنمیة المجتمعیة والتوعیة 

 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة%
 زمن اإلنجاز/الزمن المخطط%

١٠٠    %٣٥  %٣٥  %٣٠%  

 اعتماد سیاسات طموحة لحما�ة  .٤
 األثري الموقع 

 المخاطر المعالجة/المخاطر المرصودة%
تبني المعاییر الدولیة في المحافظة على 

 الموقع

١٠٠    %٣٠  %٣٥  %٣٥%  

لحما�ة  تبني استراتیجیة واضحة  .٥
 عناصر التنوع البیئي

 عدد المشار�ع المنفذة / المخططة %
 عدد الشكاوي البیئیة المنفذة / المقدمة %

١٠٠    %٣٠  %٤٠  %٣٠%  

بناء استراتیجیات لتطو�ر الترو�ج   .٦
 السیاحي وتنو�ع المنتج

عدد السیاح من برامج التحفیز/عدد 
 المخطط %

 الجدیدةدد البرامج السیاحیة من األسواق ع

١٠٠    %٣٠  %٣٥  %٣٥%  

بناء استراتیجیات واعدة لتشجیع   .٧
االستثمار و��جاد بیئة استثمار�ة 

 جاذ�ة

 عدد المشار�ع المنفذة/المخططة%
 نسبة اإلنجاز في المناطق الحرفیة

١٠٠    %٣٠  %٢٥  %٤٥%  

 


	أولاً: المقدمة
	ثانياً: الرؤية (Vision)
	ثالثاً: الرسالة (Mission Statement)
	رابعاً: القيم (Values)
	خامساً: التحليل الرباعي سووت SWOT Analysis (البيئة الداخلية والخارجية)
	سادساً: استراتيجيات بناء الأهداف الاستراتيجية
	سابعاً: الأهداف الوطنية المقترح العمل ضمنها
	ثامناً: الأهداف الاستراتيجية
	تاسعاً: ربط الأهداف الوطنية مع الأهداف الاستراتيجية
	عاشراً: ربط الأهداف الاستراتيجية مع الأهداف الوطنية مع مديريات السلطة
	حادي عشر: توزيع الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات القياس على المديريات
	ثاني عشر: نسبة الإنجاز المستهدفة والمنفذة خلال 2018-2021

