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وتهدف الى تنمٌة  9002سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً شخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً واداري تأسست عام 

االقلٌم وتطوٌره سٌاحٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً والمساهمة فً تنمٌة المجتمع المحلً وٌتولى ادارة السلطة واالشراف 

شؤونها مجلس ٌسمى )مجلس المفوضٌن( ٌتألف من خمسة أعضاء بمن فٌهم الرئٌس ونائبه على أن ٌكون أحدهم على 

 مفوضاً الدراة المحمٌة وٌعٌنون بقرار من مجلس الوزراء و ٌقترن تعٌٌنهم بصدور االرادة الملكٌة السامٌة.

 الرؤٌة   

 نموذج وطنً متكامل للعمل التنموي والسٌاحً.تطوٌر  

  الةالرس

 مؤسسة وطنٌة تهدف الى تطوٌر إقلٌم البترا اقتصادٌا واجتماعٌا وثقافٌا والمساهمة فً تنمٌة المجتمع المحلً من خالل 

 ادارة اإلقلٌم والمحافظة على اإلرث الحضري والكشف عنه وتطوٌر العملٌة السٌاحٌة وتوفٌر البٌئة اإلستثمارٌة المالئمة 

 ادارة االقلٌم واالشراف علٌه

 الهداف ا

 ادارة وتطوٌر السٌاحة بالتعاون والتنسٌق مع الهٌئات الوطنٌة والدولٌة ذات العالقة بالقطاع االقتصادي •

 توفٌر البٌئة االستثمارٌة الالزمة للمارسة االنشطة االقتصادٌة المختلفة •

لمشاركة مع دائرة المساهمة فً وضع استراتٌجٌة شاملة لحماٌة المواقع االثرٌة وأعمال صٌانتها وترمٌمها با •

 االثار العامة

تحدٌد المناطق والمبانً ذات القٌمة التراثٌة وتوثٌقها وتطوٌرها والمحافظه علٌها وتعٌٌن المناطق التً ٌمكن أن  •

 تتمتع بممٌزات ٌمكن استغاللها لالغراض السٌاحٌة

م انشاء مشارٌع لهم فً تطوٌر الوضع االجتماعً لسكان االقلٌم والمؤسسات الخاصة العاملة بما فً ذلك دع •

 مجال الحرف والصناعات التقلٌدٌة والشعبٌة والخدمات المساندة للسٌاحة

المساهمة فً حماٌة البٌئة ومصادر المٌاه والموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً وفً وضع االسس والمعاٌٌر  •

 الالزمة لذلك

 وبما ٌلبً احتٌاجاته لخلق تنمٌة مستدامة. وضع الخطط الالزمة لتنمٌة قدرات الموارد البشرٌة باالقلٌم  •
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تسعى سلطة اقلٌم البترا التنموي السٌاحً الى تطوٌر خطة تنفٌذٌة للخمس سنوات القادمة وذلك بهدف وضع الٌات عملٌة 

على النموذج المالً المستقبلً الذي ٌبٌن  تبٌن المبادرات والبرامج والمشارٌع والنشاطات المختلفة لتفٌذ اهدافها وعكسها

 مصادر واستخدامات االموال.

  -ما ٌلً  : وتشغٌلها والتً ٌجب ادراجها ضمن الخطة التنفٌذٌة  ومن المشارٌع التً تسعى السلطة الى تنفٌذها

 منطقة  باالضافة الى عملٌة النقل ضمن، إٌجاد نظام نقل سٌاحً بٌئً من داخل الموقع األثري إلى الخارج

 اللواء

 شروط  مشروع القرٌة البٌئٌة،  ) خطة التشغٌل(تطوٌر وتنوٌع المنتوج السٌاحً مثل مشروع القرٌة التراثٌة(

 )خطة التشغٌل واالستدامة(  ، مشروع قرٌة الجًمرجعٌة لاٍلستثمار

 ًللمدٌنة  االستراتٌجً تحدٌث المخطط الشمول 

  2222بقاء السائح الى ٌومٌن بحلول عام تطوٌر عملٌة التروٌج السٌاحً وزٌادة معدل 

  وحسب الخارطة الفرص االستثمارٌة  ومراجعة تطوٌر عملٌة االستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

 االستثمارٌة الصادرة عن السلطة 

  ًاستدامة الٌات التفاعل مع المجتمع المحل 

  تطوٌر البنٌة التحتٌة وتقدٌم خدمات عامة ممٌزة 

 والخدمات المطلوبة ة االستشارٌة العملٌ نطاق -3

 ٌتوقع من المستشار القٌام بالمهام التالٌة 

 االطالع على النظم والتشرٌعات الحكومٌة الحاكمة لعمل السلطة 

  مراجعة االعمال والمشارٌع الحالٌة فً السلطة 

 من السلطة   9092-9090للسنوات الخمس القادمة  تحدٌد المشارٌع والمبادرات المقترحة 

  اعداد خطة تنفٌذٌة للخمس سنوات القادمة تبٌن االهداف والمبادرات والنشاطات والمسئولٌات والٌة التفٌذ

 واالطار الزمنً والتكلفة المتوقعة 

   والذي ٌبٌن مصادر االموال واالستخدامات   9092-9090تطوٌر نموذج مالً للسنوات الخمس القادمة

 والفائض والعجز المتوقع 

 عطاء المبادرات والمشارٌع المقترحة ومتابعة تطوٌرها وتنفٌذها مع المستشارٌٌن المحلٌٌن  اعداد كراسات

 والدولٌٌن 

 منهجية العمل  -4
 المرحلة األولى: مرحلة التحضير للمشروع

 .تحضير خطة العمل الالزمة إلنجاز المشروع عمى الوجو األكمل 

  عقد اجتماع تحضيري والذي سيتم من خاللو مراجعة واعتماد خطة العمل 

 .االتفاق عمى المخرجات المتوقعة من المشروع بشكل نهائي 

 المرحلة الثانية: مرحلة جمع المعلومات
  االنظمة والقوانين والتعميمات الحاكمة لعمل 

  المشاريع الحالية وتطور العمل بها 

  المشاريع المستقبمية 

  مصادر االموال واالستخدامات 
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 المرحلة الثالثة: مرحلة تحليل المعلومات
  الجانب التشريعي 

  المعلومات الفنية الخاصة بالمشاريع 

  التوقعات المالية 

 

 المرحلة الرابعة: مرحلة تحضير المخرجات
  الخطة التنفيذية 

  النموذج المالية 

  وثائق المشاريع والمبادرات 

 

 شروط ومؤهالت المستشار  -5
   شهادة جامعية عميا ) ماجستير او دكتوره (  في االقتصاد او السياحة من جامعة عالمية معترف بها 

  وتطوير المشاريع والشراكات مع القطاع الخاص واعداد الخططسنة في الجوانب السياحية  52خبرة ال تقل عن 

  ة عمى االتصال مع الشركات العالمية اجادة المغة االنجميزية كتابة ومحادثة وقدر 

  استخدام الحاسوب واعداد التقارير والعروض المختمفة 

  خبرة في التفاوض والتعاقد مع الشركات والمستشارين المحمين والعالمين 

  معرفة باالنظمة وطرق العمل الحكومية 

 
 العرض المالي 

 
 المجموع  تكلفة الٌوم  الوقت باالٌام  نطاق العمل 

     40اعداد خطة تنفٌذٌة للخمس سنوات القادمة     

     30  0202-0202تطوٌر نموذج مالً للسنوات الخمس القادمة   

اعداد كراسات عطاء المبادرات والمشارٌع المقترحة ومتابعة تطوٌرها     
     60وتنفٌذها مع المستشارٌٌن المحلٌٌن والدولٌٌن 

     130 المجموع 

 
 
 


