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 2017-2015 البراا الرنموي التسجاحي إقلجمتسلطة لتسراارجيجة الخطة اال

 مقدمةال أواًل:
داريالبترا التنموي السياحي مؤسسة رسمية ذات استقالل مالي  إقليمسلطة  ترتبط بدولة رئيس الوزراء مركزها مدينة  وا 

 اتوتطويره سياحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا والمساهمة في تنمية المجتمع اإلقليمتنمية  إلىوادي موسى، تهدف 
على  واإلشراف اإلقليم إدارة، وذلك من خالل ة: وادي موسى، الطيبة، الراجف، دالغة، أم صيحون، البيضاالمحلي

وتحديد المباني ذات القيمة  األثريةالحضري وتوفير البيئة االستثمارية وحماية المواقع  اإلرثؤونه والكشف عن جميع ش
 اإلقليمبتطوير الوضع االجتماعي للسكان والمؤسسات العاملة في  ىوتطويرها والحفاظ عليها، كما تعنالتراثية وتوثيقها 

 ية والتنوع البيولوجي.وحماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيع

بمكانته السياحية العالمية من  الرتقاءل اإلقليمتى اآلن على تطوير وح 2009عام  أواخروقد دأبت السلطة منذ نشأتها 
مشروع  وأيضاً خالل إنشاء مركز لزوار البترا على درجة عالية من الحداثة والعمل على إنشاء متحف البترا العالمي 

والعديد من  اإلقليمتطوير وتحديث وسط البلد السياحي والقرية التراثية ومشروع التلفريك وشارع البانوراما ومدخل 
رض الواقع حال توافر المخصصات أدراساتها وسوف تباشر قريبًا بتنفيذها على  إعدادالمشاريع التي انتهت السلطة من 

  المالية لها.
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 (Visionالاؤجة )ثانجًا: 
 نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي

 (Mission Statementالاتسالة )ثالثًا: 
تطوير إقليم البترا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خالل  إلىمؤسسة وطنية تهدف 

المالئمة ير البيئة االستثمارية وفالعملية السياحية وتوتطوير ه والكشف عنالحضري  اإلرثوالمحافظة على اإلقليم  إدارة

 لخلق تنمية مستدامة.

 (Valuesالقجم )اابعًا: 
 الشفافية .1

 العدالة وتكافؤ الفرص .2

 االلتزام بمبادئ تميز الخدمة .3

 التعلم ونقل المعرفة  .4

 واالبتكار اإلبداع .5

 العمل بروح الفريق .6

 التشاركية .7
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 )البجئة الداخلجة والخاايجة( SWOT Analysisتسووت الاباعي  الرحلجلخامتسًا: 
 (EXTERNAL) الخاايجة البجئة (INTERNAL) الداخلجة البجئة

  OPPORTUNITIES الفاص STRENGTHENS القوة نقاط

دااجًا بالقانون. .1  مؤتستسة متسرقلة مالجًا وا 
 روفا كفاءات مؤهلة ومرخصصة قاداة على نقل المعافة .2
 وخدمارجةروفا بنجة رحرجة إلكراونجة حدجثة  .3
 ويود رخطجط حضاي في التسلطة .4
 الباامج الروعوجة الري رقدم للميرمع المحلي .5
 ويود دااتسات مرخصصة لرطوجا اإلقلجم .6
 ويود منهيجات واضحة للعمل .7
 لجات للمرابعة والرقججمآويود  .8
 ويود بجئة رشاجعجة ناظمة للعمل .9

 الموقع األثاي. .1
 ويود يهات مانحة. .2
 ويود أتسواق عالمجة يدجدة. .3
 ميرمع محلي فاعل لدجة مهااات وحاف جدوجة منافتسة. .4
 رنوع المصادا البجئجة واليجولويجة والطبجعجة في المنطقة. .5
 ويود يهات رعلجمجة مرخصصة في مياالت التسجاحة والفندقة. .6
 كمحمجة طبجعجة األثاجةاعرماد المحمجة  .7
 القاب من شبكة المواقع التسجاحجة )العقبة، وادي ام( .8

 THREATS الرهدجدات WEAKNESSES الضعف نقاط

 قلة الباامج الرأهجلجة المرخصصة للكوادا .1
 رذبذب الموااد المالجة التسنوجة واعرمادها على أعداد الزواا .2
 ضعف باامج الرتسوجق التسجاحي .3
 قلة األااضي المملوكة للتسلطة .4
 ضعف المنرج التسجاحي وعدم رنوعه .5

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

 االتسراارجيجة اتسراارجيجات بناء األهدافتسادتسًا: 
 الفاص-اتسراارجيجات القوة
Strategies -OS 

 الفاص –اتسراارجيجات الضعف 
Strategies -WO 

  واتسردامرها ورطوجا البنى الرحرجةورنظجم رخطجط 
 رطوجا الكفاءة رطبجق معاججا الرمجز المؤتستسي ل

 والفعالجة في التسلطة

 المحافظة على المصادا البجئجة وحماجرها 
 بااز هوجره  المحافظة على الموقع االثاي وا 
 جياد بجئة اتسرثمااجة ياذبة رشيجع االتسرثماا  في اإلقلجم وا 
 رنوجع ورطوجا المنرج التسجاحي وراوجيه 

 الرهدجدات -اتسراارجيجات القوة 
Strategies –ST  

 الرهدجدات –اتسراارجيجات الضعف 
Strategies -WT 

 رطوجا الكفاءة رطبجق معاججا الرمجز المؤتستسي ل
 والفعالجة في التسلطة

  البجئجة وحماجرهاالمحافظة على المصادا 
 بااز هوجره  المحافظة على الموقع االثاي وا 

  واتسردامرها ورطوجا البنى الرحرجةورنظجم رخطجط 
  رمكجن الميرمع المحلي ورحتسجن متسروى الوعي العام في

 الميرمع
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 الوطنجة المقراح العمل ضمنها األهدافتسابعًا: 
 والمحلي المركزي الصعيدين على للمساءلة وخاضعة وشفافة مالياً  مستعدة لتكون الحكومية اإلدارات تعزيز -1
 .والعالمية اإلقليمية األسواق على ومنفتحاً  مزدهراً  ليكون األردني االقتصاد 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

 االتسراارجيجة ثامنًا: األهداف
 تطبيق معايير التميز المؤسسي لتطوير الكفاءة والفعالية في السلطة -1
 واستدامتهاتخطيط وتنظيم وتطوير البنى التحتية  -2
 تمكين المجتمع المحلي وتحسين مستوى الوعي العام في المجتمع -3
براز األثريالمحافظة على الموقع  -4  هويته وا 
 المحافظة على المصادر البيئية وحمايتها -5
 وترويجهالسياحي تنويع وتطوير المنتج  -6
يجادتشجيع االستثمار في اإلقليم  -7  بيئة استثمارية جاذبة وا 

 الوطنجة مع األهداف االتسراارجيجةابط األهداف راتسعا: 
 الهدف االتسراارجيي الهدف الوطني

 وشفافة مالياً  مستعدة لتكون الحكومية اإلدارات تعزيز
 والمحلي المركزي الصعيدين على للمساءلة وخاضعة

 تطبيق معايير التميز المؤسسي لتطوير الكفاءة والفعالية في السلطة

 ومردود كفاءة ذات تحتية وبنى مرافق لألردن يكون أن
 عالي

 تخطيط وتنظيم وتطوير البنى التحتية واستدامتها
 وترويجهالسياحي تنويع وتطوير المنتج 

 بيئة استثمارية جاذبة وإيجادتشجيع االستثمار في اإلقليم 

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

 المحلي وتحسين مستوى الوعي العام في المجتمعتمكين المجتمع 
 بيئة استثمارية جاذبة وإيجادتشجيع االستثمار في اإلقليم 

 وترويجهالسياحي تنويع وتطوير المنتج 

 هويته وإبراز األثريالمحافظة على الموقع  عليها والمحافظة البيئة نوعية تحسين
 المحافظة على المصادر البيئية وحمايتها

 على ومنفتحاً  مزدهراً  ليكون األردني االقتصاد تطوير
 والعالمية اإلقليمية األسواق

 تخطيط وتنظيم وتطوير البنى التحتية واستدامتها
 بيئة استثمارية جاذبة وإيجادتشجيع االستثمار في اإلقليم 

 وترويجهالسياحي تنويع وتطوير المنتج 
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 االتسراارجيجة مع األهداف الوطنجة مع مدجاجات التسلطة األهدافابط عاشاًا: 

 

 متسرعدة لركون الحكومجة اإلدااات رعزجز
 على للمتساءلة وخاضعة وشفافة مالجاً 

 والمحلي الماكزي الصعجدجن

 مزدهااً  لجكون األادني االقرصاد رطوجا
 والعالمجة اإلقلجمجة األتسواق على ومنفرحاً 

 أنفتسهم على األادنججن اعرماد رعزجز
 رلبجة في منهم القاداجن غجا ومتساعدة

 احرجايارهم

 علجها والمحافظة البجئة نوعجة رحتسجن
 ذات رحرجة وبنى ماافق لألادن جكون أن

 عالي ومادود كفاءة

الموااد البشاجة، 
، المالجة، اإلدااجة
القانونجة، النظم 

 المعلومارجة

 األشغالالرنظجم، 
، وحدة والدااتسات

 البجئةالمشااجع، 

رنمجة الميرمع 
 ، البجئةالمحلي

 االتسرثماا، القانونجة
السياحة، االستثمار، 
 النظم المعلوماتية

 حماجة المصادا
 الرااثجة، البجئة

األنشطة وحماجة 
الموقع، حماجة 

، الرااثجة المصادا
التسجاحة، 
االشغال 

رطبجق معاججا الرمجز 
لرطوجا الكفاءة  المؤتستسي

 التسلطة والفعالجة في

رنوجع ورطوجا المنرج 
 التسجاحي وراوجيه

المحافظة على الموقع 
بااز هوجره األثاي  وا 

رشيجع االتسرثماا في 
جياداإلقلجم  بجئة  وا 

 اتسرثمااجة ياذبة

المحافظة على المصادا 
 البجئجة وحماجرها

رمكجن الميرمع المحلي 
ورحتسجن متسروى الوعي 

 العام في الميرمع

ورطوجا ورنظجم رخطجط 
 واتسردامرها البنى الرحرجة

 هدف اتسراارجيي هدف وطني وحدة أومديرية 
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 على المدجاجات لعمل الخطط الرشغجلجةومؤشاات القجاس روزجع األهداف االتسراارجيجة حادي عشا: 
 مؤشاات القجاس المدجاجة األهداف االتسراارجيجة ت
معايير التميز المؤسسي لتطوير الكفاءة والفعالية في تطبيق  1

 السلطة
الموارد البشرية، النظم المعلوماتية، المالية، 

 اإلدارية، القانونية
 EFQMتبني أفضل الممارسات العالمية 

 2015الحصول على شهادة االيزو 
 عدد المشاريع المنفذة/المخططة% البيئة، وحدة المشاريعالتنظيم، الخدمات،  تخطيط وتنظيم وتطوير البنى التحتية واستدامتها 2

 التكلفة الفعلية/التكلفة المرصودة%

تحسين مستوى الوعي العام في المجتمع المحلي و تمكين  3
 المجتمع

 عدد المشاريع المنفذة/المخططة% التنمية، البيئة
 زمن اإلنجاز/الزمن المخطط%

 مجموع المخاطر المعالجة/مجموع المخاطر المرصودة% األنشطة وحماية الموقع، حماية المصادر، السياحة هويتهالمحافظة على الموقع االثري وابراز  4
 تبني المعايير الدولية في المحافظة على الموقع

 عدد المشاريع المنفذة / المخططة % البيئة، حماية المصادر التراثية المحافظة على المصادر البيئية وحمايتها 5
 الشكاوي البيئية المنفذة / المقدمة %عدد 

 عدد السياح من برامج التحفيز/عدد المخطط % السياحة، االستثمار، النظم المعلوماتية تنويع وتطوير المنتج السياحي وترويجه 6
 دد البرامج السياحية من األسواق الجديدةع

 عدد المشاريع المنفذة/المخططة% االستثمار، القانونية جاذبة تشجيع االستثمار في اإلقليم وايجاد بيئة استثمارية 7
 نسبة اإلنجاز في المناطق الحرفية
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 2017-2015خالل والمنفذة نتسبة اإلنياز المتسرهدفة ثاني عشا: 

 الميموع 2017 2016 2015 مؤشاات القجاس األهداف االتسراارجيجة
 منفذ متسرهدف منفذ متسرهدف منفذ متسرهدف منفذ متسرهدف

تطبيق معايير التميز المؤسسي لتطوير الكفاءة والفعالية  .1
 في السلطة

 EFQMتبني أفضل الممارسات العالمية 
 2015على شهادة االيزو  لالحصو 

40% 34.1% 35% 32.6% 25%  100% 66.7% 

 عدد المشاريع المنفذة/المخططة% تخطيط وتنظيم وتطوير البنى التحتية واستدامتها .2
 الفعلية/التكلفة المرصودة%التكلفة 

30% 29.3% 40% 32.8% 30%  100% 62.1% 

تحسين مستوى الوعي العام في المجتمع المحلي و تمكين  .3
 المجتمع

 عدد المشاريع المنفذة/المخططة%
 زمن اإلنجاز/الزمن المخطط%

30% 26.5% 35% 31.7% 35%  100% 58.2% 

 المخاطر المعالجة/المخاطر المرصودة% المحافظة على الموقع االثري وابراز هويته .4
 تبني المعايير الدولية في المحافظة على الموقع

35% 34.9% 35% 21.0% 30%  100% 55.9% 

 عدد المشاريع المنفذة / المخططة % المحافظة على المصادر البيئية وحمايتها .5
 عدد الشكاوي البيئية المنفذة / المقدمة %

30% 27.3% 40% 28.8% 30%  100% 56.1% 

 عدد السياح من برامج التحفيز/عدد المخطط % وترويجهالسياحي تنويع وتطوير المنتج  .6
 دد البرامج السياحية من األسواق الجديدةع

35% 29.4% 35% 31.9% 30%  100% 61.3% 

 عدد المشاريع المنفذة/المخططة% جاذبة تشجيع االستثمار في اإلقليم وايجاد بيئة استثمارية .7
 اإلنجاز في المناطق الحرفيةنسبة 

45% 39.3% 25% 21.5% 30%  100% 60.8% 

 


