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ة  الشلظ ب  اء ومدب  لف  ة  الي  دمة  عن  مجاف ط  مف 

وتتمي  ز2كم(1119)مساحتهاوتبلغعمانالعاصمةغربشمالكم(28)بعدعىلالبلقاءمحافظةتقع
زبقعةأخفضعىلتحتويحيثمناخها،وتنوعتضاريسهازبتعددز  

زالعالم،ف   
عنانخفاضهازليصوالت 

ز(422)اىلالبحرزسطح ز(1130)ارتفاعاتهاتبلغجبالعىلوكذلك,مي  وتحتوي,البحرسطحعنمي 
زوالغاباتوالسدودزوالوديانوالجبالوالينابيعوالجداولوالسيولالشالالتعىلالمحافظة  

تبلغالت 
زالزرقاءنهرزمنالبلقاءمحافظةوتمتدز,دونم(21800)مساحاتها

ا
زشمال زسويمهحت 

 
ومنجنوبا

زالعاصمةمحافظة
 
قا زشر زاألردننهرزحت 

 
زالسلطمدينةوتقع,غربا  

وترتفعبلقاءالمحافظةوسطف 
زالبحرزسطحعنالمدينة ،(853)حواىل  لتوسساالالتينيةالكلمةمنجاءتالصلتاوزالسلطوكلمةمي 

(Saltus)ز  
زالت   

زالتالل،سفوحعىلالواقعةباألشجارزالكثيفةالغابةتعت  األسواقهازيمي  زمازوأكي 
زوالممرات  

اثيةوالمبان  زالمسجلةالي   
ز(657)عددهايبلغالت  زمبت   

.تران 

زمجتمعيقطنهازفريدةتراثيةمدينةالسلطوتعدز تجربةقديملتومستعدزببلدهفخورزودودزمحىل 
يةسياحية زلهازمثيلالزحض   

 
زعىلالعملذلكتحقيقويستلزماألردنف منالمتاحةياتاإلمكانتسخي 

.وشاملةمرحليةخطةخالل

زاإلرثقيمةوتظهرز  
 
يالثقاف يةمعالمهازخاللمنجلّيةالسلطلمدينةالحض  اتهازومالحض  المعماريةي  

زوالبحثباالهتمامجديرةيجعلهازالذياألمرزمهمة،تاريخيةبمفاصلوارتباطهاز  
 
تطويرزيةإمكانف

.العالميةةالسياحخارطةعىلووضعهازالسياحمنالمزيدزلجذباألمثلالنحوزعىلمقوماتهازواستثمارز

زالسياحيةالمقوماتمنالرغموعىل  
يةيةسياحتجربةتطويرزأنإالزالسلط،بهازتتمتعالت  ذاتحض 

وريأمرزجودة ةلجهودزويحتاجض  زتتمثلكبي   
 
ورةف زإحداثض  والملكياتعامةالللمرافقجذريتغيي 

زواالستثمارزالخاصة، اتيج   زاالسي   
 
زاستخداموإعادةحمايةف  

اثيةالمبان  زينةالمدوسطالي   
.التاريج 

مديرية سياحة محافظة البلقاء
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اء   لف  ة  الي  رأت  عن  مجاف ط  ات  و مو ش  ان  ي  ب 
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نسبةزمساحةزالمناطقز
الحرجيةزمنزمساحةز

المملكةزز

أخفضزنقطةزعنزسطحز
البحرز

ارتفاعهازعنزسطحز
البحرز

البعدزعنزالعاصمةز مساحةزالسلط مساحةزالمحافظةز المملكةزمساحة

49بمساحةزاجماليةز% 25
الفزدونم

م224 مز1130 2كم29 2كم190.8 2كم1120.4 2الفزكمز89

زالباشاز،زلواءزماحصزوالفحيصز) ألويةز(  5) (لواءزقصبةزالسلطز،زلواءزالشونةزالجنوبية،زلواءزديرزعالز،زلواءزعي   االلوية

ازويرقاز) أقضيةز(  3) (قضاءزالعارضةز،زقضاءززيز،زقضاءزعي  األقضية

زالباشازالجديدة،زديرزعالزالجديدةز،زالشونةزالوسىطز،زسويمةز) بلدياتز( 9) ىز،زالعارضةزالجديدة،زمعديزالجديدةز،زالفحيصز،زماحصز،زعي   (السلطزالكي  البلديات

زاالنشطةز  
 
زف نسبةزعددزالعاملي  

السياحيةزمقارنةزبالمملكة
2021

زالمحافظةززلعامز  
 
نسبةزالفقرزف

2010
نسبةزسكانز
المحافظةزمنز

2021المملكةز

نسبةزالسكانزمنز
زالبلقاءز  

 
الريفزف

2021

ز  
 
زف نسبةزالسكانزمنزالحض 

2021البلقاءز
ز  
 
الكثافةزالسكانيةزف

المحافظة
2021 

زالمحافظة  
 
عددزالسكانزف

2021

1.5 % عىلز% 14.4مقارنةزبــــز% 20.9
مستوىزالمملكة

5 % 18% 82% 0.508 % 569.500
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اء  لف  ة  الي  رأت  عن  مجاف ط  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 
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اء  لف  ة  الي  عن  مجاف ط  ة  احب  رأت  سي  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو 

جر  رأت  الت  ش  مو 

ت   المب 
طس رأت  المغ  ش  مو 

ة   رأت  مجاف ط  ش  مو 

اء لف  الي 

2019 21640 0 541709 183481 746830

2020 9871 0 199042 34543 243456

2021 26963 0 320078 45798 362041
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اء  لف  ة  الي  عن  مجاف ط  ة  احب  رأت  سي  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو 

جر  رأت  الت  ش  مو 

ت   المب 

ة   رأت  مجاف ط  ش  مو 

اء لف  الي 

2019 11 1 3108 3120

2020 11 2 2626 2639

2021 11 2 2546 2559
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اء  لف  ة  الي  عن  مجاف ط  ة  احب  رأت  سي  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو  ت   جر المب  رأت  الت  ش  مو 

ة   رأت  مجاف ط  ش  مو 

اء لف  الي 

2019 85 343 280 708

2020 70 161 280 511

2021 87 190 280 557
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2021 9 27 13 49
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اء  لف  ة  الي  عن  مجاف ط  ة  احب  رأت  سي  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 

23.08% 23.08% 23.08%

0.00% 0.00% 0.00%

53.85% 53.85% 53.85%

2019 2020 2021

هله   ر المو  ث  ة  ع  رب  ع ألأث 
عدد الموأق 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو  ت   جر المب  رأت  الت  ش  مو 

8.11% 8.11% 8.11%

0.00%

2.70% 2.70%2.70%

2.70% 2.70%

2019 2020 2021

هله   ة  المو  رب  ع ألأث 
عدد الموأق 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو  ت   جر المب  رأت  الت  ش  مو 
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اء  لف  ة  الي  عن  مجاف ط  ة  احب  رأت  سي  ش  ات  و مو  ان  ي  ب 

41.67% 41.67% 41.67%

8.33% 8.33% 8.33%

33.33% 33.33% 33.33%

2019 2020 2021

ة   سلامب  لأ  أ ع 
موأق  ل ا عدد 

رأت  الشلظ ش  مو  ص حت 
الف 
رأت   ش  مو  ت   جر المب  رأت  الت  ش  مو 
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5% 5% 5%

2019 2020 2021
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ع 
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الف 
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المؤش  / البيان 
201920202021

المحافظة نسبة المحافظة من المملكةالمحافظة 
نسبة المحافظة من 

المملكة 
المحافظة 

نسبة المحافظة من 
المملكة 

ي المحافظة نسبة عدد 
 
مقارنة الفنادق المصنفة ف

المملكةب
121.98%132.1%142.25%

ي المنسبة 
 
ي الفنادق المصنفة ف

 
حافظة عدد الغرف ف

المملكةمقارنة ب
26288.6%24708.3%26008.9%

ي المحافظة نسبة 
 
%34966.3%34536.3%45148المملكةبمقارنةعدد االشة ف

ي المحافظة نسبة 
 
ي الفنادق ف

 
قارنةمعدد العاملي   ف
المملكةب

334215.9%299816.7%276013.8%

ي الفنادقنسبة 
 
نة مقار عدد العاملي   األردنيي   ف

المملكةب
310913.8%262816.1%256615%

ي الفنادقنسبة 
 
مقارنةعدد العاملي   غي  األردنيي   ف

المملكةب
2212.1%2080.6%1946.5%

ي المحافظة مقارنة بالمملكةعدد نسبة
 
%36204118.12%24345619.67%74683019.33الزوار  ف

الخدمات السياحية

ي المحافظة نسبة 
 
نة مقار عدد األدالء السياحيي   ف

المملكة ب
131.05%151.16%151.7%

ي المحافظنسبة 
 
كات السياحة العاملة ف ة عدد  ش 

المملكة مقارنة ب
6%0.560.2%6%0.7

ي نسبة
 
عدد مكاتب تأجي  السيارات السياحية ف

المملكةمقارنة بالمحافظة 
9%1.79%0.79%3.6

ي المحافظة مقار عدد المطاعم السياحية نسبة 
 
نة ف

المملكةب
43%3.446%3.253%4.5

قية نسبة  ي المحافظةعدد متاجر التحف الش 
 
مقارنة ف

المملكة ب
80.6%12%3.215%4.9

المواقع االثرية 

ي المحافظة نسبة 
 
مقارنةعدد المواقع االثرية  ف

المملكةب
770.5%770.51%77 %0.51

ي المحافظة نسبة 
 
ةمقارنعدد  المتاحف االثرية ف

المملكةب
215%215%215%

ي المحافنسبة 
 
ظة عدد  المواقع االثرية اإلسالمية ف

المملكةبمقارنة 
1229%1229%1229%

ي  UNESCOعدد المواقع االثرية المسجلة مننسبة 
 
ف

المملكةبمقارنةالمحافظة 
220%220%220%

ي المحافظةنسبة 
 
عدد المواقع الحج المسيحي ف

المملكةبمقارنة 
120%120%120%

مديرية سياحة محافظة البلقاء
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اء  لف  ة  الي  ة  عن  مجاف ط  احب  رأت  سي  ش  ات  ومو  ان  ي  2021-2019ب 
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ات النسبية والتنافسية و  ي تتمتع محافظة البلقاء بالعديد من المي  
 
:حسب االت

زالموقع1.  
 
.عمانمةالعاصمنوقربــهازاالردنيةالمحافظاتبي  زالمتوسطالجفراف

اثالئحةعىلادراجهمازتمموقعي  زالمحافظةتضم2. زالي  لسلطاوسط)العالم 
،موقع  

ان  .(المغطسالي 
زحجموقعالمحافظةتضم3. .(المغطسموقع)مسيج 
زواالثريةالسياحيةالمواقعمنالعديدزوجودز4.  

 
.المحافظةف

بليةجومرتفعات(الميتالبحرز)االرضعىلبقعةأخفضالمحافظةتضم5.
زالتباينوهذازووديان  

 
ووفرةاحدزالوزللموسمالمناختنوعاىلأدىالتضاريسف

.والغاباتالحرجيةالمناطقووجودزالينابيع
زعددزوجودز6. زمنكبي   

اثيةالمبان  ترتكززيدزوالفرزالممي  زالمعماريطابعذاتالي 
زمعظمهاز  
 
ز(657)المدينةتضمحيثالسلط،،وسطف زمبت   

.تران 
ز7. ةالسلطمدينةتعتي  عامةثانويمدرسةأول)األوائلومدينةالبلقاءحاض 

عاصمةأول،1883عامتجارةغرفةأول،1887عامبلديمجلسأول،1923
زأول،1921للمملكة يمستشف  عامهإنارةشبكةأول،1905عامانجلي  
(الخ...1983إعمارمؤسسةأول،1948مياهشبكةأول،1923للمدينة



اء لف  ة  الي  مجاف ط 
ل
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منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
يةالطبوغرافوالخصائصالمقومات
ةوالحضاريوالطبيعيةوالمناخية
زةوالدينيوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحة الثقافية 1.

يةالسياحةزالطبيعيةزوالبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحةزالريفية5.

سياحةزالمغامرةز6.
ة   ب  اف  ف  احة  الت  السي 

ا خف  الشلظ الي  ي            مت 
خ  1رئ 

رى  
ث  خف  ألأ  مت 

ال
2

مدرسة  الشلظ             
ن   ي  ن  لب 

ل
ة   وب 

اي  3الي 

ات           غالي 
طة  وق  ش 

ت  أ 
ة   احب  ة  سي  ب  رأب  4ث 

ة  والي   رب  ع ألأث 
ة  الموأق  ب 

ح  5ارئ 

ة   ب  ن  ع الدب 
6الموأق 
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ن   ة  والب  عب  ت  احة  الطب  ة  السي  ب  ب 

ت   جر المب  1الت 

ت   عب 
2وأدى  ش 

ى  
3ر 

لغاد 4خ 

ن   مي  5الرمن 

منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحة الطبيعية والبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحةزالريفية5.

سياحةزالمغامرة6.



اء لف  ة  الي  مجاف ط 
ل
ة   سب 
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منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحة الطبيعية والبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحةزالريفية5.

سياحةزالمغامرة6.
ن   ة  والب  عب  ت  احة  الطب  ة  السي  ب  ب 

6أ م العمد

7وأدى  الخور

ة   ب  اف  دن  ة  ألأسكب  اب  8الغ 

ل الرمان   9ن 

10سد الملك طلال 



اء  لف  ة  الي  ي  مجاف ط 
ة  ف  احب  ومات  السي 

المق 
مديرية سياحة محافظة البلقاء

17

منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحةزالطبيعيةزوالبيئ2.

السياحة الدينية 3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحةزالريفية5.

سياحةزالمغامرة6.
ة   ب  ن  احة  الدب  السي 

د 1المشاح 

طس 2المغ 

امات   ة  المف  ب  ن  3الدب 

س
ات  4الكي 
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منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحةزالطبيعيةزوالبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحة العالجية 4.

السياحةزالريفية5.

سياحةزالمغامرة6.
ة   ب  احة  الغلاح  السي 

ت   جر المب  1الت 

أرة   ع الر 
2موق 

و الر ي   ع أي  ت  اب  ي  ان              ب  3غ 
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ة   ب  ف  احة  الري  السي 

منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحةزالطبيعيةزوالبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحة الريفية5.

سياحةزالمغامرة6.



لا عالشلظ 1ن 

2درت  ألأردن  

اء لف  ة  الي  مجاف ط 
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منالعديدزالمحافظةتمتلك.8
فيةالطبوغراوالخصائصالمقومات
يةوالحضارزوالطبيعيةوالمناخية
زيةوالدينوالثقافيةوالتاريخية  

والت 
زوتنوعتعددزتشكل  

االنماطف 
زالنحوزعىلالسياحية :التاىل 

السياحةزالثقافيةز1.

يةالسياحةزالطبيعيةزوالبيئ2.

السياحةزالدينيةز3.

السياحةزالعالجيةز4.

السياحةزالريفية5.

سياحة المغامرة6.
امرة   احة  المغ  سي 
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طة  
لخ 
ل
ى  

د  ب  ف  ت 
ص الب 

لخ 
الم

ة   ب  اثهاززواصالتهازوتسامحالسلطزمدينةالرو  يةزتفتخرزبي  أهلهازالضيافةزالحض 

يةزبإحياءزوتطوزالرساله   يرزمنتجاتزتتحققزرؤيةزالسلطزمدينةزالتسامحزوالضيافةزالحض 
اثهازواصالتهاز ةزومستدامةزتفتخرزبي  .وتجاربزسياحيةزمحليةزممي  

م ن 
االيمان بالتغيي  •الف 

والتحسي   المستمر

ام بتمي   الخدما•  
ت االلي 

اكة مع • الحرص عىل خلق ش 
المعنيي                                                                                         

العمل بروح الفريق•

بدا تشجيع االبتكار والمبادرة واإل •

الشفافية واالنتماء  والعمل •
المؤسسي 

ي تطي ير  ينتمثل هذه الخطة 
 
ي تسياهم ف

اكات، وخلق التجارب السيياحية وابتكيار المنتجيات اليت  ي مدينية إطار العمل لبناء الش 
 
اعة السيياحة ف

ويييييج السيييييا ي لت ييييم النييييوا ي التنظي
مييييية، والتصييييميم السييييلت وتتعييييدخ هييييذه الخطيييية بمنحجيتحييييا الشييييمولية حييييدود مفيييياهيم الاسيييي يق والييييي 

ي السلت، وعىل النحو التالي 
 
اث وتط ير المشاريييييع واألعمال وتعزيز السياحة ف ي، وحماية الي  :الحض 
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اتيجيةوجودز1. .(2025-2021)لالعوامللسياحةواضحةاسي 

زالعليازاالدارةدعم2.  
زلسياسةالوزارةف  زوالتطويرزالتغيي  زالسياح   

.نةالمديف 
زباالستثمارزالحكوميةالحوافززمنحزامةوجودز3. .بالمحافظاتالسياح 
زللعملاساستشكلسابقازمنفذهازسياحيةمشاريــــعوجود4. زالسياح   

 
وع)نةالمديف مشر

وعالثالث،السياحة وع،(جايكا)اليابانيةالوكالةمشر الستدامةاعزيززتلالسياحةمشر
زاالقتصادية  
ز(USAID)االردنف  .المشاريــــعمنهاوغي 

زالمتحف/المتحفالمدينة"فكرةتطبيق5.  
زمجتمعالمشاركةعىلالمبنية"البيت   

تطويرزف 
زيطبقنموذجكأولالسياحة،  

.أردنيةمدينةف 
زالمجتمعمنومؤهلي  زمدربي  زمحليي  زسياحيي  زمرافقي  زوجود6. .المحىل 

عف   اط الض  ف  ي 

ات   حدن 
الت 

دأت  ) هدب 
(الت 

رص الف 

زالتحليليتلخص الداخليةئةالبيتحليلبهدفالسياحيةالوجهةبتقييمالرباع 
.والتهديداتالفرص،،الضعفالقوةنقاطابرززوتحديدزوالخارجية
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ويــــجزللمدينة1. .  ضعفزبرامجزالتسويقزوالي 

زالمدينة2.  
 
.محدوديةزاالستفادةزمنزتنوعزالمنتجاتزوالتجاربزواالنماطزالسياحةزف

زالمدينة3.  
 
زف .ضعفزاالستثمارزالسياح 

زتعلنهازمكاتبزالسياحةزوالسفر4.  
امجزالسياحيةزالت  زالي   

 
.محدوديةزإدراجزالسلطزف

زالمدينة5.  
 
زف زالقطاعزالسياح   

 
يةزالمدّربةزوالمؤهلةزوالكافيةزللعملزف .نقصزالمواردزالبشر

.  ضعفزاستثمارزالمزارتزالدينيةزضمنزالتجاربزالسياحية6.

اثيةزوحمايتها7. زالي   
زبأهميةزالسياحةزوالحفاظزعىلزالمبان  .ضعفزالوع 

زالمدينةزكتنظيمزالطرقزوالمرافقزالصحيةزالع8.  
 
امةزوالفنادقزضعفزالبنيةزالتحتيةزوالخدماتزالسياحيةزف

ه يةزوغي  ازمنزوالمطاعمزومكاتبزالسياحةزوالسفرزومواقفزالسياراتزوالشواخصزاإلرشاديةزوالتفسي 

.الخدمات

زالمستق9. زلمديريةزسياحةزالبلقاءزلمواكبةزالتطويرالسياح  زنموذح   زمدينةزعدمزوجودزهيكيلزتنظيم   
 
زف بىل 

.السلطزومحافظةزالبلقاء

ونية10. .نقصزالخدماتزالسياحيةزااللكي 

زقصةزالمكانزوتعوز11. يزتجربةزالزائرزوتحاك 
زتي   

دزبالنفعزعىلزعدمزكفايةزالمشاريــــعزوالتجاربزالسياحيةزالت 

ز المجتمعزالمحىل 

.  عدمزكفايةززمراكززاالستعالماتزعىلزمستوىزمدينةزالسلطزومحافظةزالبلقاء12.

زالمدي13.  
 
اثيةزف زالي   

يةزالالزمةزلصيانةزوترميمزالمبان  .  نةعدمزوجودزأكاديميةزلتأهيلزالمواردزالبشر

زال14.  
 
زف .مدينةمحدوديةزالمواردزالماليةزالمتاحةزمقارنةزمعزمازتتطلبهزبرامجزومشاريــــعزالتطويرزالسياح 

.ضعفزكفاءةزادارةزوتدويرزالنفايات15.

وة  
اط الق  ف  ي 

ات   حدن 
الت 

دأت  ) هدب 
(الت 

رص الف 
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ز1. اثزالعالم  .ادراجزالمدينةزعىلزالئحةزالي 

ز2.  
 
زعامزفوززالسلطزف  

 
ةزكأولزمدينةزأردنيةزف .2016برنامجزالوجهاتزالسياحيةزالممي  

زالمملكة3.  
 
زف زوالسياس   

.االستقرارزاألمت 
.برنامجزأردننازجنة4.
ز5. اثيةزواستثمارهازلخدمةزالقطاعزالسياح  زالي   

.إعادةزتأهيلزبعضزالمبان 
.توجيهزأنظارزالعالمزإىلزنمطزالسياحةزالمجتمعيةزالمستدامة6.
زالذيزيتوسطزالوجهاتزالسياحيةزاألردنيةزالرئيسية7. اتيج   .موقعزالمدينةزاالسي 
زمدينةزالسلط8.  

 
اثيةزف زالي   

يعاتزالتنظيميةزلحمايةزالمبان  .وجودزاألنظمةزوالتشر
،زلتقديمزخدماتزسياح9.  

.يةإمكانيةزإعادةزاستثمارزوتأهيلزالوسطزالتجاري،زكجزءزمنزالوسطزالتاريج 
زالمدينة10.  

 
زوالمستثمرينزبتنفيذزمشاريــــعزف .اهتمامزالمانحي  

زوالمعماريي  ز11. زوالمؤرخي   الذينزوجودزالعديدزمنزالدراساتزواألبحاثزواالهتمامزبالمدينةزمنزقبلزالباحثي  
.يخدمونزمشاريــــعزالتنمية

ىزوغ) وجودزمؤسساتزأهليةزمحليةزقويةزوفاعلةزوداعمةز12. هامؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي  (.ي 

زالسلطزكأولزمركززلألفالمزخارجزعّمان13.  
 
وجودزمركززأفالمزف

زتدرسزالتاريــــخزواالثارزوالعمارةزوالسياحةزوالفندقة14.  
.وجودزالجامعاتزالت 

زالمدنزاألردنيةزوقربــهازمنزالعاص15. زللمدينةزالمتوسطزبي    
 
زوالموقعزالجغراف  

 
مةزعمانزوأخفضزالتنوعزالطبوغراف

زالعالمزوموقعزالمغطس  
 
.  بقعةزف

اثية،زالدينية،زالطبيعيةزوالبيئية،زالريفية،زالمغا) تنوعزاالنماطزالسياحيةز16. مرات،زصناعةزاالفالمزومازالثقافيةزوالي 
(.  اىلزذلك

اثيةزكال17. زلوسطزالمدينة،زحيثزتتسمزالمدينةزبالعناضزالي  زالممي    
يزوالعمران  زوالطرقزالطابعزالحض   

مبان 
زتقدمزللزوارزتجربةزفريدةزتعكسزطبيعةزن  

مطزالحياةزوالممراتزواألدراجزإضافةزإىلزاألنشطةزاليوميةزالت 
.التقليدية

ةزوفريدةزت" بيوتزالضيافة" تقديمزخدمةزالزيارةزالبيتيةز18. عكسزأسلوبزونمطزليعيشزالزائرزتجربةزسياحةزممي  
زالسلط .حياةزأهاىل 

وجودزالعديدزمنزالمواقعزالسياحيةزواالثريةزوالمزاراتزوالمقاماتزالدينية19.

زوطلبةزالدراساتزالعليازنحوزاعدادزدراساتزحالةزورسوماتزللمواقع20. .توجيهزالمهندسي  

زالمدينة21.  
 
زف .وجودزبيئةزاستثماريةزجاذبةزوتنوعزفرصزاالستثمارزالسياح 

وة  
اط الق  ف  ي 

ات   حدن 
الت 

دأت  ) هدب 
(الت 

عف   اط الض  ف  ي 
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.الوضع الوبائي العالمي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا1.

.االزمات االقتصادية2.

.الوضع السياسي في الشرق األوسط، والذي يؤثر سلباً على أعداد الزوار القادمين لألردن3.

.الفهم الخاطىء لدى السائح االجنبي عن االوضاع األمنية المستقرة في المملكة4.

لكيات الوضع العام لمباني السلط التراثية خاصة وأن الكثير منها مهجور وفي حالة سيئة وأغلبها م5.
(.مشاع)خاصة جماعية 

خدامها عدم توفير الموارد المالية الكافية للتطوير السياحي وترميم المباني التراثية وإعادة است6.
.واستثمارها

.المدينةالبنية التحتية والخدمات السياحية فيوجود بعض االنتهاكات واالعتداءات التي تتم على7.

.االزدحامات المرورية داخل وسط مدينة السلط التراثي ونفص مواقف السيارات8.

.الحفاظ على استدامة المكونات التاريخية والتراثية في المدينة9.

.مة الزوارالحفاظ على استدامة نظافة المدينة وتوفير مرافق عامة وخدمات سياحية مناسبة وكافية لخد10.

.الميخلق منتجات وتجارب سياحية متنوعة ومميزة ومنافسة على المستوى المحلي واالقليمي والع11.

. ي تجربة الزوارتطوير برامج للسياحة التراثية والثقافية الحضرية تحاكي اهتمامات المجتمع ككل وتثر12.

.تطوير برامج الشراك المجتمع المحلي في التنمية السياحية وتوفير فرص عمل لهم13.

.تطوير برامج لتسويق وترويج المدينة على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي14.

.تطوير المواقع السياحية واالثرية15.

.زيادة عدد الزوار ومدة اقامتهم في المدينة وتنفيذ برامج تستقطب زوار جدد16.

واصل موقع الكتروني لمديرية سياحة البلقاء وحسابات على مواقع الت) أتمتة الخدمات السياحية 17.

توفير خدمة ةاالجتماعي، وتطبيقات الكترونية للبروشورات السياحية والخارطة السياحية االلكتروني
Wi-Fi وما الى ذلكمجانية في المواقع السياحية واالثرية  .)

.التداخل والتضارب في الصالحيات الناظمة لقطاع السياحية مما يؤثر على االستثمار18.

.التغيرات التي تتم على القوانين والتشريعات التي تحكم عمل القطاع السياحي19.
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اصر طة  عي 
الخ 

ابطةرئيسيةعناص أربييعي مقادمةسنواتربييعألشمولي منحجعىلالخطةهذهتقوم للالخطةهذهومخرجاتمحاور جميعمنحا ينبثقمي 
ّ
 اشك

 
معا

ي السياحةقطا تط ير مستقبل
 
:هي العناصوهذهالسلتف

غاون   الت 
زأساسبناء دزللجهوزمتي  زتنظيم 

والسياحةالمنطقةإلحياءالمبذولة
تعزيززخاللمنفيها،المستدامة
اكات االقطاعات،كافةمعالشر كوإشر
زالمجتمع .المحىل 

ومات  الس 
ر المق  طوث 

ة  ي  احب  ي 
اتدعم زالتغيي   

 
لخالمنالسلطف

ةالماديواألصولالمواردزحالةتحسي  ز
زوالمرئية  

زالتارزالوسطتمنحالت   
يج 

.هويته

ج   روئ  الث 
زالوسطوضع  

معتجكمركززالتاريج 
معة،االقتصاديللحركةوبؤرةللسكان
ززإيجابيةصورةتكوين ائصالخصتي 
.للسلطالفريدة

مج 
ال
مو 

ق  الن  ت  خف 
ئ 

لي  
كي  ز

والحوافززالمالرأسعىلالي 
ىاألخرزواالقتصاديةالماليةواألدوات
ة،والقائمالجديدةالمشاريــــعلمساعدة
عىلتحسيناتإجراءوتحفي  ز

دزلرواداعمةبيئةوخلقالممتلكات،
صادزاقتلتطويرزوالمبتكريناألعمال
ز زسياح  .محىل 
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طة  أ هدأف  
الخ 

زاالقتصادزدعمهوزالخطةلهذهالعامالهدفإن زالمحىل   
 
كي  زمعالسياحةوتطويرزإلحياءمستدامةعمليةوتحفي  زالسلطف

زالفرصعىلالي   
عىلبالفائدةتعودزالت 

زوتأهيلحمايةجانبويعدز،المحليةاألعمالمشاريــــع  
اثيةالمبان  زوالعصبالسياحيةالمقوماتأهممنوالثقافيةالي  يةالثقافيةياحةساللتطويرزاألساس  الحض 

ز
 
اتيجيةمنيتجزأزالزوجزءا زاالقتصادزتحسي  زاسي  -:التاليةاالهدافتتحقيقمنالبدزذلكاىل،وللوصولالمحىل 

زواالبتكارزواالبداعلالستثمارزومحفزةوجاذبةآمنةعملبيئةخلق1. زالتنافسيةالقدرةلتحسي  زاالعمالوريادةالسياح   
 
.المدينةف

ةتجاربتقديم2. ةالفريدةالخصائصعىلتركززوجاذبةمبتكرةومنتجاتوفريدةممي   زوتساهمللمدينةوالممي    
 
.السياحةتطويرزف

زالماديالمدينةوتراثلتاريــــخالفريدزالطابعإبرازز3. .واستدامتهوتطويرهعليهوالحفاظالماديوغي 

اكاتبناء4. ،المصلحةوأصحابواآلثارزالسياحةوزارةبي  زمتينةشر .مستدامةسياحيةتنميةلخلقالمعنيي  

.إقامتهمومدةإنفاقهموحجمالزوارزأعدادززيادة5.

زللمجتمعالمنفعةتحقيق6. اكهلهعملفرصوخلقمعيشتهمستوىوتحسي  زالمحىل  زوتمكينهواشر  
 
.السياحيةالتنميةف

زمستدامةسياحيةتنميةتحقيق7.  
 
ةسياحيةوتجاربوجهاتتطويرزخاللمنالبلقاءومحافظةالسلطمدينةف .وفريدةممي  

كي  ز8.
زالمنتجتطويرزعىلالي  زالجديدزبمفهومهالسياح   

 
ةالمتنوعةالسياحةبالمقوماتوربطه(Ecomuseumالمتحفالمدينة)السلطف زالمنتشر  

 
السلطف

البلقاءومحافظة
كي  زوالعالميةواالقليميةالمحليةالسياحيةالخارطةعىلالمدينةوضع9.

ويــــجعىلوالي  زاوالطابعواألصالةالعراقةلقيموالتسويقالي  والتجاربللوجهاتلمحىل 
.السياحية

زوالتطويرزيتوائمبمازللمدينةالتحتيةالبنيةتطويرز10. .للمدينةالعاموالطابعالسياح 

زالمالورأسالعاملةالقوىتطويرز11. امعىلوالتشجيعالريادةروحوبثوالجماعيةالفرديةالمهاراتمستوىرفعخاللمناالجتماع  مبااللي  
ّ
المستمرزالتعل

زالسياحةلخدمة  
 
.المدينةف

زرفع12. زالمجتمعأبناءوع  اثيةبالقيمالمحىل  اززالفخرزمشاعرزوتعزيززلمدينتهموالثقافيةالي  .لديهمواالعي  
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زاالستدامةفإنذلك،إىلإضافة زركنه  زالفرصبتحديدزالبدءيجبوعليهالخطةلهذهاساس   
واألعماليــــعالمشارزتخدمأنيمكنالت 

زبشكلالمحلية ةخاللالجهودزوتنسيقحشدزبهدفاألولويةذاتالسياحيةالمناطقتحديدزوكذلكمباشر زمحددةفي  المنطقةداخلةوقصي 

.المستهدفة

زالسياحيةالتنميةعمليةتستمرزأنيجبمستدامةسياحيةنتائجولتحقيق  
زبشكلالسلطف  كي  زمعتدريج  

زالفرصعىلالي   
بالفائدةتعودزالت 

األولويةذاتياحيةالستطويرالمناطقعىلترتكززسنواتأربــعلمدةالمدىمتوسطةوزشاملةمنهجيةاتباعويجبالمحلية،األعمالمشاريــــععىل

زالخطةاهدافتحقيقخاللمن  
ةزمنيةمدةف  زمنتجوخلققصي  ،سياح  كي  زيتمبحيثممي  

زالي   
زالخطةيذزتنفمناالوىلالسنةف   

وسطف 

زالسلطمدينة  
ان  زلتمتدزالي   

زالوسطمحيطلتشملالثانيةالسنةف   
ان  زالي  زوتمتدزالمدينةوضواح   

مناطقجميعلتشملوالرابعةالثةالثتي  زالسنف 

زالتطويرزيمنعوالزالبلقاءومحافظةالسلط  
منتجلخلقمحافظةالمستوىعىلمتعددةسياحيةمشاريــــعبتنفيذزالقياممناألولويةمنطقةف 

ز .متكاملسياح 
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طة  : 

مجاور الخ 
مديرية سياحة محافظة البلقاء

اءمجلستشكيل1. منالبلقاءلمحافظةخي 
زقبل حاباصمنواالثارزالسياحةوزيرزمعاىل 

ة قادرةنةمتيقيادةلتشكيلالمحليي  زالخي 
التطويرزومشاريــــعالمبادراتدفععىل

ز ملالعآليةلتسهيلالنجاحنحوزالسياح 
ز اتيتنفيذزومتابعةالتشارك  جياتاالسي 
امجوالمشاريــــعوالخطط السياحيةوالي 
زالتنموية  
 
.البلقاءومحافظةالسلطف

ابأصحمنمتخصصةفنيةلجانتشكيل2.
طالخطتنفيذزامكانيةلتعزيززالمصلحة
اكة زالمجتمعمعبالشر .المحىل 

الجهاتبي  زتعاوناتفاقياتابرام3.
األدوارزلتوزيــــعالمعنيةوالمؤسسات
زالسياحيةواألولويات  

 
ظةومحافالمدينةف

.البلقاء
الخططتنفيذزآليةعىلالموافقةبعدز4.

امج زيجبالتشغيلية،والي  كوادرزالتوفي 
ة مثلالخططتنفيذزلعمليةالالزمةالبشر

،التسويقمنسق) عمشاريــــمنسقالرقم 
ازالفعاليات،ترويــــجمنسقاألعمال، ءخي 
ها(دراسات .وغي 

زحماية1.  
اثيةالمبان  .رهاتدهوزاستمرارزلمنعالي 

،المبلحمايةوفعالةمفّصلةتعليماتوضع2.  
ان 

زالخاصةاالستشاراتبرنامجوتأسيس اثبالي 
زعىلالتعديالتإجراءوتنظيم  

..المبان 
زأصحابتشجيع3.  

اثيةالمبان  اهمةالمسعىلالي 
زالفاعلة  

 
ههذاستخداموإعادةوتأهيلحمايةف

ز  
زواستثمارهازالمبان 

 
.سياحيا

موادزاستخدامإلعادة"الموادبنك"تأسيس4.
.األبنية

احيةالسيلالستثماراتالحوافززبرنامجتأسيس5.
زالخاصة  

اثيةبالمبان  .الي 
داماستخإعادةلتصاميممعماريةمسابقةإطالق6.

ز  
اثيةالمبان  ويــــجالي  .لهاوالي 

زالسلطمتحفدورزتقييمإعادة7.  
رضبغالتاريج 

.مستدامبشكلتفعيله
استخداماتوإعادةاإلصالحاتبأعمالالبدء8.

ز  
اثيةالمبان  ز)الرئيسيةالي  ز،السكرزمبت  مبت 

زالخطيب، زمبت  هاز(المعشر زمنوغي   
المبان 

.االهميةوحسب
خيصاجراءاتتسهيل9. ميمالي  تثمرزيسلمنوالي 

وع زمشر زسياح   
 
زف  

اثيةالمبان  وإعطاءالي 
.وتسهيالتبديلةحلولالمستثمرين

زاوترميمبصيانةصةصمتخاكاديميةإنشاء10.  
لمبان 

اثية زعىلقادرةمحليةكوادرزوتأهيلالي  .ميمالي 

زوانشطةحمالتإطالق1. ناطقالمنظافةعىلوتحثتركززعاجلةتقليديةغي 
زاألولويةذات  

 
.المدينةف

ويرهازتدوإعادةالنفاياتإدارة/النظافةأعمالإلجراءصيانةفريقمعالتعاقدز2.
زعاجلبشكل  

 
.المدينةف

زتوعويةبرامجإطالق3. زلنشر ويــــجالوع  زالفضىلللممارساتوالي   
 
معلتعاملاف

كي  زمعالمدينة،نفايات
اكعىلالي  .الشبابفئةإشر

زالمب)للمدينةصيانةبرامجوتفعيلوتصميمالضعفنقاطتحديدز4.  
اثيةان  الي 

اىلومازوالدواويرزالوسطيةالجزرزواالرصفةوالشوارعوالساحاتالعامةوالمرافق
.المدينةهويةيعكسممي  زطابعذاتنموذجيةمدينةلبناء(ذلك

ىالسلطبلديةبي  زمازالتنسيق5. كاتالكي  للقيامعامةالللخدماتالمزودةوالشر
.البضيالتلوثمنللتخفيفوالتطويرزالصيانةبأعمال

زالسلطمدينةلوسطالخاصةوالتنظيمالبناءأحكاموتفعيلاستخدام6.  
ان  الي 

،ومعاقبةبهازوالتقّيدز وتصويبتالتجاوزامنللحدزالسيطرةبهدفالمخالفي  
.األوضاع

زبرامجإطالق7. .المدينةتجميلمنكجزءالسلطلتخضي 

يبالتصميمخاصةتعليماتتطويرز8. زالحض   
العامةاتوالساحالجديدةللمبان 

ام .السلطمعالمهويةعىلللحفاظبهازوااللي  
ز9.  

اتمعللتعاملشاملةخطةتبت  زواآلرماتواللوحاتالشوارعتجهي    
تشّوهالت 

زالمظهرز زتعيقأوزالجماىل  زالمسي   
 
.الشوارعف

زالجديدزالزوارزمركززعملنطاقوتصميمتحديدز10.  
 
وتفعيلهنافعبنعقبةساحةف

كاءمعوتشغيله .الشر
زالمدينةعنشاملةبياناتقاعدةيحويومعلوماتدراساتمركززإنشاء11.  

 
ف

.البلقاءمحافظةسياحةمديرية
زالعامةالساحاتوتجميلتأهيل12.  

 
،الوسطقلبف  

ان  زحيثالي   
العي  زساحةتلتف 

زوشارعالحّمامبشارع .الخض 
زالمدينةإحياءإمكانيةتقييم13.  

 
زالوسطف  

ان  .فقطاةللمشوتخصيصهازالي 
زوالخاصةالعامةالمرافقكفائةرفع14.  

زالقطاعتخدمالت  زالسياح   
 
.مدينةالف

اح  ادة  السي  ي  ل الف  عي 
ق  ة  ي  ب  ي  .1

ان  ة  علي المي  مجاف ط 
ة  ال ب  رأب  الث  2. 

ة  وي  ب  هر المدب 
ل مظ  مي  خ 

ئ 
ن  و حسي 

ئ 
ها
ف  ر مرأق  طوث  3.
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ق   شوي 
ج  والن  روئ  الث 

زالتنميــــةزالســــي  
 
زف احيةزبهــــدفزادمــــاجزالمجتمــــعزالمحــــىل 

زمشـــــــاريــــعزاالعمـــــــالزالمحليـــــــةز  
 
اكـــــــاهمزف مـــــــنزخـــــــاللزاشر

هزومســــــــتدامةزورفـــــــــع وتطــــــــويرزتجــــــــاربزســــــــياحيةزممــــــــي  
زلــديهمزبأهميــةزالســياحةزويــتخلص ذلــكزمســتوىزالــوع 

ز -:بمايىل 
هـدفزبتعزيز وتط ير مشاريييييع االعمال المحليية . 1

زالم  
 
زف اكزابناءزوسيداتزالمجتمعزالمحـىل 

نظومـةزاشر
معيـةزالسياحيةزمنزخـاللزتأسـيسزبـرامجزتوعيـةزمجت
قافيــــةزووضـــعزاللبنــــةزاالساســــيةزلصـــناعةزالســــياحةزالث

ـــــيةزوالحفــــــاظزعــــــىلزاالرثزالحضــــــاريزبشــــــق ـ يةزالحض 
زالماديزويتلخصزذلكز زالماديزوغي  : بمايىل 

بنـــــاءزشــــــبكةزمــــــنزمشــــــاريــــعزاألعمــــــالزبــــــدعمزمــــــنز1.
ـــــك ـ اءزالمنظمــــــةزالســــــياحيةزصــــــاحبةزالقيــــــادةزوالشر
زلتعزيـــــــــــزززوتطـــــــــــوي رلتنظـــــــــــيمزالعمـــــــــــلزالجمـــــــــــاع 

القائمــــةزوالجديــــدةزالمحليــــةزمشــــاريــــعزاألعمــــال
.بحيثزتكونزجاذبةزللزوار

اءزاســتهدافزفــرصزمشــاريــــعزمحليــةزجديــدةزوبنــ2.
القــــــــدراتزوالمهــــــــاراتزالمحليـــــــــةزالقائمــــــــةزلســـــــــدز
زالخــدماتزالســياح  

 
يةزالفجــواتزواالحتياجــاتزف

ها .وغي 
زبــــــــــــــــاصزمكشــــــــــــــــوفزلعمــــــــــــــــلزجــــــــــــــــوالتز3. تــــــــــــــــوفي 

مزتجــربتهالثـراءوالــزوارزللمجموعـاتزالسـياحية
ز السياح 
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السياحيةالمساراتتط ير 1.
ةممي  زمتكاملةسياحيةتجاربخلقبهدف
احيةالسيوالتجاربالمقوماتتعكسوفردية

زالمتنوعة محافظةوزالسلطمدينةبهازتزخرزالت 
.البلقاء
)القائمةالسياحيةالمساراتتط ير .أ

،مسار الوئاممسار  ي
(يةاليومالحياةالديت 

اربالتجوتعزيرزوتنويــــعتحسي  زبهدف
زالسياحية  

زالت  زالتنوعتحاك   
ان  زالي   

 
والثقاف

ز  
 
زبمايذلكويتخلصالسلطمدينةف :ىل 
زمساراتوتحسي  زتعزيزز1.  

عىلالمشر
بالقصصإثراءهازخاللمناألقدام

زوالروايات  
المدينةعراقةتعكسالت 

زاىلباالضافةوأهميتهاز اريــــعالمشتوفي 
زوالخدمات  

يالت  .الزوارتجربةتي 
لتشكيوإعادةالقائمةالمساراتمراجعة2.

ويجيةوالعالمةالهوية زاللمساراتالي   
مشر

،ممالمنتجيصبحبحيثاالقدام،عىل
 
ا ي  

كي  زمع
مدىالعىلالمدينةوسطعىلالي 
ز .القصي 

زبشكلالمساراتصميمت.3 اتيج   لتشملاسي 
زإضافيةنقاط قصصوذاتاالهتمامتثي 
.ةوالدينيالمعماريةالمعالمتتعدىمحلية

عيدزتجاذبةتراثيةكمدينةالسلطابراز.4
زالعضز"إحياء المعماريبطرازهاز"الذهت  
، ويــــجالممي   الدولةانطالقةكمركززلدورهازوالي 
معاضحيويوكمركزز

ومواقعالمشاريــــعأصحابمعالتنسيق.5
زالجذب اكالسياح  بالمساراتلالشي 

.ياحيةالسالتجربةالثراءالمتنوعةالسياحية
يةالسياحللمساراتالزيارةمحطاتزيادة.6

زعددزلتشمل والتجاربالمشاريــــعمنأكي 
كي  زالمحليةالسياحية

.عهاتنويعىلوالي 
لقخبهدفالسياحيةالمساراتعددززيادة.7

زمنتج زمتنوعسياح   
زالمدينةف  جميعيلت  

.الزواررغبات
يةالحياةإحياءإمكانيةتقييم.8 زالحض   

ف 
زالمدينةوسطشوارعبعض  

ان  وزالي 
.فقطللمشاةتخصيصهاز

.جديدةسياحيةمساراتتط ير .ب

زجديدةمساراتتطويرزبهدف عالتنوزتحاك 
ز زالسياح   

ان  زوالي   
 
زوالثقاف مستوىىلعوالطبيع 

لكذالبلقاءويتخلصومحافظةالسلطمدينة
ز .بمايىل 

زةمتنوعسياحيةمساراتوتطويرزتصميم1.
 
تبعا

وتنوعالسياحيةاألسواقأنماطلتحليل
اتمسارزدينية،مسارات)السياحيةالمقومات

،المغامراتمساراتتراثية،مساراتريفية،
(ةعالجيمساراتوطبيعية،بيئيةمسارات
ها وأهموالتجاربالمشاريــــعلتشملوغي 

زالجذبمحطات مستوىعىلالسياح 
.البلقاءومحافظةالمدينة

والمشاريــــعالمصلحةأصحابمعالتنسيق2.
زالجذبومحطاتوالتجارب السياح 
اك ثراءالزالجديدةالسياحيةبالمساراتلالشي 
.السياحيةالتجربة

السياحيةالتجاربمعالمدينةوسطربط3.
زالموجودةالجذبمحطاتوابرززالمحلية  

 
ف

ز .البلقاءومحافظةالمدينةضواح 

االساثماريةالفرص.2
زاالستثمارزوتعزيززتشجيعبهدف زالسياح   

 
مدينةف

زالبلقاءومحافظةالسلط زسيامنتجوتوفي  ح 
.متكامل

زاالستثماريةالفرصحضز1.  
 
لطالسمدينةف

افسيةوتنوتكامليةلتعزيززالبلقاءومحافظة
زالمنتج السياح 

حافضلمسابقةاطالق2. وعمقي  ثمارياستلمشر
ز ةومحافظالسلطمدينةمستوىعىلسياح 
البلقاء

رقيمةسياحيةاستثماريةخارطةاعدادز3.

ويــــج4. لقطاعامنلالستثمارهازالفرصلهذهالي 
زوالمجتمعالخاص المحىل 

اح  ج  السي 
ت  ر المب  طوث 

ي  ي  4.6.
ويــــج زبنمطتتمي  زكمدينةللسلطالي   

زحيان  زيوم   
زجارببالتغت   

يالت  تي 
زاالقتصادزتنميةبهدفوذلكالسائح،تجربة زالسياح  خاللنمالمحىل 
زالمدينةوترويــــجلتسويقخطةاتباع

 
زبذلكويتلخصسياحيا -:مايىل 

مدةزوار،الاعدادزفيهازبمازتحقيقهازالمنويالسياحيةاألهدافتحديدز1.
زالدخلاالقامة، هاالسياح  .وغي 

منتجاتللالتسويقيةالعالمةتطويرزوإعادةترويجيةهويةتطويرز2.
.يلزممازحسب

ويجيةالموادزمنجديدةسلسلةإطالق3. .والرقميةالمطبوعةالي 

.ياحيةالسبالمقوماتللتعريفللمدينةتعريفيةزياراتتنظيم4.

زمحليةبصبغةوانشطةفعالياتتنظيم5. زعالمجتمعنتعي ّ السلىط 
زجاذبةبطرق .تقليديةغي 

زمصادرالمحتوىلتوثيقموحدزمركززإنشاء6.  
.التسويف 

اتيجيةتطويرز7. اثالستثمارزاسي  زالي   
االهتمامةوإثارزللمدينةالغت 

.بزيارتها
ونيةسياحيةخارطةعمل8. زالمنتجلتسويقالكي  زالسياح   

 
.المدينةف

زموقعانشاء9.  
ون  جميععىلوحساباتالبلقاءسياحةلمديريةالكي 

،التواصلمواقع ونيةوتطبيقاتاالجتماع  زللموادزالكي  ويجيةالي 
ز زWi-Fiخدمةوتوفي   

زمجان   
.ذلكاىلومازواالثريةالسياحيةالمواقعف 

.يةوالعالمواالقليميةالمحليةالسياحةخارطةعىلالمدينةوضع10.

ونيةإعالنيةلوحاتتركيب11. مواقعللترويجيةموادزتتضمنالكي 
.السياحيةوالتجارب

زإدارةزالمشـــــــــاريــــعزال. 4  
ةزتنفيـــــــــذزبـــــــــرامجزتدريايـــــــــةزف  صـــــــــغي 

ةزالمشاريــــعزال زأداءزوخي  .سياحيةوتطويرزالمنتجزلتحسي  
.ربطزالمشاريــــعزالمحليةزمعزالمساراتزالسياحية. 5
ةزسعةز. 6 زحافالتزصغي  لنقلز( 2)راكبزعدد( 12)توفي 

.كبارزالسنزوذويزاالعاقةزمنززوارزمدينةزالسلطز
تشــــــــــجيعزمــــــــــزوديزالخــــــــــدماتزوأصــــــــــحابزالمنتجــــــــــاتز. 7

.مالسياحيةزعىلزتوسيعزنطاقزخدماتهمزومنتجاته
.إطالقزبرنامجزجوائززمشاريــــعزاألعمال. 8

التوعية السياحية. 2
زفبهد زمستوىرفعوزنشر الفئاتلدىالوع 

زهالمستهدف األفرادزقيفوتثوالسلوكياتاالتجاهاتوتغيي 
زالسياحةتخصمواضيعحول  

ىلاباالضافةالسلطف 
ياحةالسبمنافعالمواطني  زتوعيةعىلالضوءتسليط
زومحاولة بلطالزاتشجيعخاللمنالسلوكياتتغيي 
زوظائفاختيارزعىلوالشباب  

عوتشجيالسياحةف 
السياحيةالمقوماتحمايةعىلالمحليةالمجتمعات

اثوالبيئية زالحضاريوالي   
 
زوالثقاف  

 
ويتلخصالسلطف

زبمازذلك :يىل 
عنهازةاإليجابيوالصورةالسياحةحولالمعرفةتعزيزز1.

ز  
 
زالمجتمعأوساطف زالمحىل   

 
وسائلبالسلطمدينةف

ز .تقليديةغي 
كلبشالمشاركةعىلالمحليةالمجتمعاتتشجيع2.

ز زأكي   
زالسياحةصناعةف   

.السلطمدينةف 
زالعملعىلالشبابتشجيع3.  

.ةالسياحقطاعف 
اك4. زالمجتمعإشر زالمحىل   

 
يالحضارزاالرثحمايةف

ز  
.السلطمدينةوبيئةوالثقاف 

مج 
ال
مع 

ن  مح 
ال
ن   مكي 

لي  ب  5.



اء لف  ة  الي  ي  الشلظ ومجاف ط 
ة  ف  احب  ة  السي  مارب  ن 

رص ألأسن  الف 
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ة   ب  ن  لب 
ل
ة   ف  ل صدي  ر  له  Eco lodgeث  ف  ت  ات  طغام مب  ان  ة  Food Truckكرف  ب  اف  دن  ة  ألأسكب  اب  ي  الغ 

ة  ف  ب  ب  ن  اء أ كوأح  ب  ش 
أت 

ي  
خ  ارئ  خف  الشلظ الي  هي مت 

مف 
مار  ن 

ة  أسن  ب  ي  وسظ المدب 
احي  ف  ل سي  ر  ث 



طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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طوأت  5
الخ  ز• زالمجتمعزالمحىل 

تمكي  
ي • اتيح 

ية :المحور االسي  الموارد البش 
ةزوزارةزالسياحةزواآلثار،مؤسس: : المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف•

اعمارزالسلطز

طوأت  1
الخ  يةزتفعيلزالقياداتزالسياح•

ي • اتيح 
ية: المحور االسي  الموارد البش 

. وزارةزالسياحةزواالثار: المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف•

طوأت  2
الخ  ز• زالي   

اثيةالحفاظزعىلزالمبان 
ي • اتيح 

اث: المحور االسي  إدارة وحماية الي 
ىز: المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف• ةزإدارةزوحد/ بلديةزالسلطزالكي 

.مشاريــــعزتطويرزوسطزمدينةزالسلط

طوأت  3
الخ  زوتجميلزمظهرز• تحسي  

المدينةزوتطويرزمرافقها
ي • اتيح 

اال الحات: المحور االسي 
ى: المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف• .بلديةزالسلطزالكي 

طوأت  4
الخ  ز• تطويرزالمنتجززالسياح 

ي • اتيح 
تط ير المنتج : المحور االسي 

.وزارةزالسياحةزواالثار: المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف•

طوأت  6
الخ  ويــــج• التسويقزوالي 

ي • اتيح 
الاس يق:المحور االسي 

هيئةزتنشيطزالسياحة: المؤسسة المسؤولة عن قيادة الحدف•



طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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ي لتنفيذ الخطوةالخطوات التنفيذية 
أول ية التنفيذمسؤولية التنفيذاالطار الزمت 

ي محافظة البلقاء من قبل مع
 
اء السياحة ف الي وزير تشكيل مجلس خي 

 السس معتمدة من قبل الوزارة 
 
. السياحة واالثار وفقا

زوزارةزالسياحةزواآلثارشهر
 
عاليةزجدا

كانية تشكيل لجان فنية متخصصة من أ حاب المصلحة لتعزيز ام

اكة مع المجتمع المحىلي 
تنفيذ الخطت بالش 

زوزارةزالسياحةزواآلثارشهرين
 
عاليةزجدا

ه ممارسة المجلس المحام المخول بحا بوفقا السس الموضوعة لحذ

الغاية
اءمرمنزتاريــــخزتشكيلزالمجلسزومست زمجلسزالخي 

 
عاليةزجدا

امج الموضوعة لتط ير السياحة ي  السلت متابعة تنفيذ الخطت والي 
 
ف

ومحافظة البلقاء وحسب االلول يات 

منزتاريــــخزممارسةزالمجلسزمهامهز

ومستمر

وزارةزالسياحةزواآلثار

اء مجلسزالخي 
ز
 
عاليةزجدا

ية جديدة او مندوبي   حسب الحاجة لتنفي ذ ومتابعة تعيي   كوادر بش 

الخطت التط ير السيا ي 
عاليةزوزارةزالسياحةزواالثارلثالثةزاشهرزوبشكلزمستمر

تفعيل القيادات السياحية •



ات    ان  ف 
ي 

ات   معي 
ح   

ال
مع 

ن  مح 
ال

لي  
مج

رة   دأث 
ار  ألأن 
الغامة  

ة   ب  هب 

ظ  ت  س 
ن  ب 

احة   السي 
اف   ف  ر الت  ة  مدث 

ة   ب  رب  ر الث  مدث 
م  لن 

غ الت 
و

ال  غ  ر ألأش  مدث 
الغامة  

ر  مدث 
ات   ي  الس 

سم 
س ف  ب  رئ 

دسة   هب 

العمارة  

ات   مو سس 
ي  
مع المدن 

ن  مح 
ال ة   ب  معب 

أرأت  ال الور  معب  
ات  ال لدن  ة  الي  ب 

اء  لف  امعة  الي  خ 
ة   ب  ف  ت  طب 

الت  ا لف  ة  الي  ط  ءمجاف 
احة   أرة  السي  ور 

ار وألأن 
ة   ر مو سس  مدث 
عمار الشلظ أ 

ة   ط  مجاف 
لس ال مج 

ة  ) (أللامركر ب 

 
عة  والب  اي  د  المي  ب  ف  ت 

رأء  ث 
لس الح  مج 

ل
مي    
ن ط  ت 

الب 
كل  احي  الهت  سي 

ر  ال طوث 
عة  الت  اي  اءلمي  لف  ة  الي  ي  مجاف ط 

ف 
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كل من  مغالي  الور  
ش  رت  ث 
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الخطوات التنفيذية
ي لتنفي

ذ االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ا ي تم اعتمادها عىل قائمة الي 
اثية الت  ي الي 

 
شهرينزومستمرث العالمي تنظيف المبات

ى نةزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمدي/ بلديةزالسلطزالكي 

ز  
كزالمبان 

ّ
السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زُمّل

عاليةزجدا

اثي ة غي  تط ير تصاميم للحماية ومنع الدخول للملكيات الي 

المستخدمة
أربعةزاشهر

ى نةزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمدي/ بلديةزالسلطزالكي 

ز  
كزالمبان 

ّ
السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زُمّل

ز
 
عاليةزجدا

ي 
 
ي والبدء ب" المعرضة للخطر"تنفيذ تصاميم حماية للمبات

 
المدرجة ف

اث العالمي 
قائمة الي 

ستةزأشهر
ى نةزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمدي/ بلديةزالسلطزالكي 

ز  
كزالمبان 

ّ
السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زُمّل

ز
 
عاليهزجدا

، اإلعالن عن نية القيام بأعمال حماية الم ي
 
، بحث ملكية المبات ي

 
بات

ي للبدء بإجراءات الحماية
 
ك المبات

ا
والتوا ل مع ُمّل

زومستمر مباشر
ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

،  
كزالمبان 

ّ
ى،زوزارةزالسياحةزواالثار،زُمّل عاليةالكي 

ي كوسيلة جديدة لتقديم
 
ات اساشارات تط ير برنامج المساشار الي 

ي 
 
هندسية متخصصة لمشاريييييع حماية المبات

ستةزأشهرزوبصورةز

مستمرة

ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار الكي 
عالية

ي ستعمل عىل ت
شجيع إعداد دراسة جدوخ لتقييم خيارات الحوافز الت 

اثية ي الي 
 
ي حماية المبات

 
االساثمار الخاص ف

ستةزأشهرزوبصورةز

مستمرة

ى،زبلديةزالسلطزالك/ وحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط ي 

وزارةزالسياحةزواالثار
عالية

 من الخطوة السابقة ، إطالق برنامج حوافز لالساث
 
ي انطالقا

 
مار ف

اثية ي الي 
 
المبات

دتأسيسهزخاللزعامزواح
ى،زوزارةزال/ وحدةزإدارةزمشاريــــعزالتطوير سياحةزبلديةزالسلطزالكي 

واآلثار
عالية

إطالق حملة عىل منصات التوا ل االجتماعي لحشد مزيد من 

ي 
 
الدعم لحماية المبات

دتأسيسهازخاللزعامزواح
ات،زوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلطزبالتعاونزمعزالجامع

السلطوزارةزالسياحةزواالثار،زهيئةزتنشيطزالسياحة،زمؤسسةزاعمارز
ز
 
عاليةزجدا

ي بما مراجعة السياسات المتعلقة بأنظمة وتعليمات استخدامات المب
 
ات

.ي من الحفاظ عليحا وتحفي   اساثمارها
ثالثةزأشهر

ى نةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمدي/ بلديةزالسلطزالكي 

السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار
ز
 
عاليةزجدا

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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اثية• ي الي 
الحفاظ عىل المبات 



الخطوات التنفيذية
ي لتنفي

ذ االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

كة مع الكليات الجامعي ة إبرام مذكرات تفاهم للمشاريييييع المشي 

اثية المتخصصة بعلوم حماية المصادر الي 
ستةزاشهر

ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار الكي 
عاليةز

ي               
 
ي مجال حماية المبات

 
إعداد قائمة بأسماء الحرفيي   المحرة ف

هم)  (.النجارين، عمال الحجارة، الدهانون وغي 
ستةزاشهر

ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار الكي 
عالية

والبدء بجمع مخزون المواد " بنك المواد"تأمي   مخازن لتأسيس 

اث ي الي 
 
ي مشاريييييع المبات

 
يةوالعناص المالئمة إلعادة استخدامحا ف

تأسيسهزخاللزعامي  ز
ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار الكي 
عالية

اثية ب ي الي 
 
صورة مطابقة وضع تعليمات العادة بناء و يانة وتأهيل المبات

.حسب أنماطحا
ثمانيةزاشهر

ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار الكي 
ز
 
عاليةزجدا

ي لمشاريييييع التأهيل وإعادة االستخ
 
دام اعداد  قائمة لتصنيف المبات

ي 
 
وطحا تالئم تلك المبات ي ش 

سبيل المثال، عىل)وربطحا بالمبادرات الت 

ي 
 
(المذكوره اعاله " تجارب الزيارة البيتية"كما ف

زومستمر مباشر
ةزالسلطزبلدي/ بتنسيقزمنزوحدةزادارةزمشاريــــعزتطويرزمدينةزالسلط

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزاعمارزالسلط الكي 
عالية

امج الثقافية والشبابي اثية بالي 
ي الي 
 
ي السلتربت تأهيل المبات

 
زومستمرة ف مباشر

ى،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزال سلط،زبلديةزالسلطزالكي 

زالسلط،زالعائالتزص  
 
زالحكوميةزف احبةزالجمعياتزوالمنظماتزغي 

الملكيات،زالمنظماتزالدولية

ز
 
عاليةزجدا

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 

مديرية سياحة محافظة البلقاء

36

اثية• ي الي 
الحفاظ عىل المبات 



الخطوات التنفيذية
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ير تحفي   جحود إعادة اإلحياء من خالل إطالق مسابقة معمارية لتط  

اثية، كأداة ترويييييج الستق ي الي 
 
طاب تصاميم إلعادة استخدام المبات

ي واستحداث محام جديدة ومستحدفة
 
ي المبات

 
مساثمرين ف

ستةزاشهر
ويرزوزارةزالسياحةزواالثارزبالتنسيقزمعزوحدةزادارةزمشاريــــعزتط

ىز/ مدينةزالسلط بلديةزالسلطزالكي 
ز
 
عاليةزجدا

ي المناسبة كمواقع يمكن استخدامحا الستقبال
 
ي تحديد المبات

 
ال يوف ف

"بيوت ال يافة " المستقبل 
ستةزأشهر

وعزتطويرزمد ينةزوزارةزالسياحةزواالثارزبتنسيقزمنزوحدةزمشر

السلط
عالية

ي من حيث
تقييم وإعادة تصميم برنامج متحف السلت التاريح 

تخدامات استخداماته األساسية وتجربة الزائر، تحسي   حركة الزوار، اس

ة القديم الغرف، تحسي   الخدمات، تط ير أفكار بناء عىل تاريييييخ المدين

ها  ية وغي  ح والعروض التفسي  .والحديث وتط ير أدوات الش 

ز12إىلز6منز
 
عاليةوزارةزالسياحةزواآلثارشهرا

ويييييج له ة. تفعيل مقىه المتحف وتشغيله والي  زوزارةزالسياحةزواآلثارمباشر
 
عاليةزجدا

ي المحالت الق
 
ائمة عىل تط ير مركز االستعالمات والتجارب السياحية ف

ي 
واجحة متحف السلت التاريح 

ز6-12
 
عاليةمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثارشهرا

ي 
ي متحف السلت التاريح 

 
مديرية /إنشاء مركز للدراسات والمعلومات ف

سياحة البلقاء
ز6-12

 
عاليهوزارةزالسياحةزواالثار،زدائرةزاآلثارزالعامةشهرا

عاليةامةمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثار،زدائرةزاآلثارزالعستةزأشهرحفتصميم اسابانة للزوار وإجراء مسح لتقييم عروض برامج المت

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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اثية• ي الي 
الحفاظ عىل المبات 



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

زومستمرإطالق حمالت وبرامج عاجلة تركز وتحث عىل نظافة المدينة ى،زوزارةزالسياحةزواالثارمباشر زبلديةزالسلطزالكي 
 
عاليهزجدا

اني ي للمعدات الحالية، الكوادر المتوفرة، المي  
ة إجراء تقييم فت 

ي أساليب التخلص من النف
 
ايات الممارسات لتحديد أوجه القصور ف

والتو ية بإجراءات متقدمة وتخصيص الموارد لذلك

كلزمنزشهرزإىلزشهرينزبش

عاجل
ى زبلديةزالسلطزالكي 

 
عاليهزجدا

اني ي ذلك المي  
 
ة والتوظيف اتخاذ إجراء بناء عىل التو يات السابقة بما ف

.والمعدات وتط ير المحارات وما ال ذلك
شهرانزوبشكلزمستمر

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمد ينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط
عالية

نامج مستمر لتنظي ف وإدارة تط ير إجراءات المعايي  الاشغيلية لي 

ي المدينة
 
النفايات ف

زومستمر مباشر
ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمد ينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط

ال ألماكن التخلص من ي جمع النفايات وآلياتح/تط ير نظام فعا
 
ا ف

المنطقة ذات األول ية 
ى،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوزارةزالبيئشهر6-12 عاليةزجدا.ةبلديةزالسلطزالكي 

زومستمرعيةوضع اليه لتأمي   دعم القطا  الخاص ضمن مسؤوليته االجتما ى،زمؤسسةزإعمارزالسلطمباشر عاليةبلديةزالسلطزالكي 

 الوعي بممارسات التخلص من النف
ي إطالق برامج تثقيفة لنش 

 
ايات ف

اك ا كي   عىل اش 
لشباب المدينة والتحسي   العام لمظحر المدينة والي 

أشهرزومستمر4-2منز
ى،زوزارةزالبيئة،زوزارةزالسياحةزواالث ار،زمؤسسةزبلديةزالسلطزالكي 

إعمارزالسلط
ز
 
عاليةزجدا

م ونقاط تشكيل فريق لمراجعة وتحديد االعتداءات ومخالفات التنظي

ي تنفيذ األنظمة والتعليمات الناظمة
 
ال عف ف

زمعزإتمامهزخاللز -2مباشر

أشهر4

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمد ينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط
ز
 
عاليةزجدا

نتائج مراجعة آليات تنظيم التعليمات الخا ة وتعديلحا بناًء عىل

، وتطبيق الغرامات المالية بحق المخالفي   ( أعاله)التقييم 
ة مباشر

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمد ينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط
عالية

ل تأهيل مواقف لحافالت وست مدينة السلت وتوفي  حافالت نق

ي لتخفيف ومعالجة 
 
ي وست المدينة االزدحاماتمجات

 
المرورية ف

ىشهور6 جداعاليهبلديةزالسلطزالكي 

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
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تحسي   وتجميل مظحر المدينة وتط ير مرافقحا•



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

أخرخ إ دار مخالفات تلزم بالقيام بأعمال التنظيف أو تحسينات

عىل مظحر الملكيات الخا ة المحملة

ىأشهر3 مدينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسط/ بلديةزالسلطزالكي 

السلط

عالية

ت المخالفة تكليف فريق ليقوم بتحديد وتنظيم وإيجاد حل للممارسا

ي بعض األحيان وتؤثر عىل الم
 
 مادية ف

 
ارا ي تحدث أص 

ظحر الجمالي والت 

كمداخن المطاعم، اللوحات واآلرمات، انعدام النظافة، وسوء 

االستخدام

زومستمر ىمباشر مدينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسط/ بلديةزالسلطزالكي 

السلط
ز
 
عاليهزجدا

الك تشكيل فريق لمراجعة وتقييم الظروف وتحسي   نظام األس

ي حسب األول ية 
 
ات ي الوست الي 

 
صلحا ف)الكحربائية الخارجية ف

( وإ الححا ووضع الحلول المناسبة لحا

ىرشهرانزوبشكلزمستم مدينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسط/ بلديةزالسلطزالكي 

كةزالكهرباءزاألردنية عاليةالسلط،زشر

ك بي   المعنيي   من أجل تط ير خطت إ الح ال
خدمات العمل المشي 

ومشاركتحا مع السكان، وتشمل خدمات الماء والكحرباء وأعمال 

التحديث

ىرشهرانزوبشكلزمستم مدينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسط/ بلديةزالسلطزالكي 

كةزالكهرباء–السلط،زسلطةزالمياهزاألردنيةز عاليةاألردنيةمياهنا،زشر

لعامة تط ير معايي  إلجراءات تفعيل وتشغيل المرافق الصحية ا

ات والنظافة حسب المعايي  الدولية للتجحي  

ىأشهر6-5منز مدينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسط/ بلديةزالسلطزالكي 

السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار
عاليةزجدا

ي تحدث أص  
 تحديد وتنظيم وإيقاف الممارسات المخالفة والت 

 
ارا

ي ذلك العواد
 
ي وست المدينة، بما ف

 
ي بعض األحيان ف

 
م مادية ف

واللوحات واآلرمات ونوا ي النظافة وسوء االستخدام

زومستمر ىمباشر دينةزوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويروسطزم/ بلديةزالسلطزالكي 

السلط

عاليةزجدا

ي أنسب وأف ل النباتات المحلية ووضع قائمة بخ
 
صائص البحث ف

وأشكال النباتات المحلية وظروف نموها ومصدر إنتاجحا

ىزومؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسيأشهر6 احةزبلديةزالسلطزالكي 

واالثار

عاليةزجدا

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 
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الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

نامج زارعة مجتمعية  نباتات مع توفي  حوافز لزراعة-القيام بدراسة جدوخ لي 

محلية مفيدة وجميلة 
ى،زوزارةزالزراعةز زبلديةزالسلطزالكي 

 
عاليةزجدا

ي للبناء الجديد والمساحات العامة ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمسنةزواحدةتط ير إرشادات للتصميم الحض  دينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط

عاليةزجدا

، جودة التصميم، سحولة الص)وضع معايي   ، (يانةالجودة، قيمة الطابع المحىلي

 وتت من  ناديق القمامة، أعمدة اإل 
 
ات القائمة حاليا نارة، وتقييم التجحي  

ه ا المقاعد، أحواض الزراعة، والمظالت؛ ومنحا مظالت مواقف الحافالت وغي 

ازأشهرزوربطه4إىلز2منز

ةزمعزتصاميمزساحةزعقب

بنزنافعزالجديدةز

المذكورهزادناهز

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزم دينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزاعمارزالسلط

ز
 
عاليةزجدا

ات الشار  بحيث يتم تنظ يم وضمان تط ير وتنفيذ خطة شمولية لكل تجحي  

ات واإلنارة بطريقة متق نة وفعالة نوا ي الجودة والكفاءة ويجب تصميم التجحي  

تتوائم والطابع العام للمدينة 

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمستةزاشهر دينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط

عالية

ات الق ات الشار  يجب وضع معايي  والقيام بتقييم التجحي    تجحي  
 
ائمة حاليا

من إيجاد وتحديد تفا يل التصاميم وبرنامج تركيب اللوحات لتمكي   الزوار 

ي يقصدونحا و 
تشمل الطرق بطريقة أسحل وتيسي  و ولحم إل األماكن الت 

ية شواخص الشوار ، اللوحات اإلرشادية والتفشية، لوحات المواقع الثقاف

ي المدينة، لوحات المواقع التاريخي
 
ي ف
ة والسياحية، لوحات مسارات المس 

ها وغي 

ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمأشهر4إىلز2منز دينةزبلديةزالسلطزالكي 

وزارةزالسياحةزواالثارالسلط،ز

عالية

ودة تط ير وتنفيذ خطة شمولية لكل لوحات الشوار  بمعايي  محددة للج

ي للمدينة والوض ح والكفاءة وتتوافق مع الطابع الحض 
ى،زوحدةزإدارةزمشاريــــعزتطويرزوسطزمسنه دينةزبلديةزالسلطزالكي 

السلط

عالية

ز الزوار  تفعيل وتشغيل ساحة عقبة بن نافع الجديدة وتحديد أدوار ومحام مرك

الداللة، قبل تشغيله، مع األخذ بعي   االعتبار الموظفون، حركة الزوار، خدمات

نت والشاشات االعالني ويجية والخرائت وو ول اإلني  ة الرقيمية المطبوعات الي 

ها .وغي 

ى،زوحدةزإدارةزوسطزمدينةزالسلط،زوزأشهر6 زارةزبلديةزالسلطزالكي 

السياحةزواالثار،زمؤسسةزاعمارزالسلط

ز
 
عاليةزجدا

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
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الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ي عىل االقدام من خالل اثراءها بالقصص 
تحسي   مسارات المس 

ي جوال 
 
ي تعكس عراقة المدينة واهميتحا وشدها ف

ت هذه والروايات الت 

(.  الوئام والحياة اليومية)المسارات 

سنةزواحدة
ىمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زبلديةزالسلطزال /  كي 

ز وحدةزادارةزالمشاريــــعزوتطويرزوسطزالمدينة،زالمؤرخي  
عالية

والت تصميم  اسابانة للزوار وإجراء مسح لتقييم مدخ رضاهم عن ج

ي 
المس 

ستةزاشهر
عزمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوحدةزادارةزالمشاريــــ

.وتطويرزوسطزالمدينة
عالية

وي جية مراجعة المسارات القائمة وإعادة تشكيل الح ية والعالمة الي 

ي عىل االقدام
.لمسارات المس 

سنةزواحدة
عزمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوحدةزادارةزالمشاريــــ

.وتطويرزوسطزالمدينة،زهيئةزتنشيطزالسياحة
عالية

ي لاشمل نقاط إض اتيح 
افية تثي  تصميم المسارات القائمة بشكل اسي 

االهتمام وذات قصص محلية وتجارب سياحية تتعدخ المعالم 

ويييييج لحا .المعمارية والدينية والعمل عىل الي 

شهر12إىلز6منز
عزمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوحدةزادارةزالمشاريــــ

.وتطويرزوسطزالمدينة،زهيئةزتنشيطزالسياحة
عالية

لسي  زيادة المنتجات والخدمات السياحية المقدمة وتن يعحا لجوالت ا

ي مدينة السلت لاشمل عدد اكي  من المشاريييييع وا
 
لتجارب عىل األقدام ف

المحلية والقصص المروية ومطالت 

ز منزعامزونصفزإىلزعامي  

ز
ا
ومستقبل

عزمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوحدةزادارةزالمشاريــــ

وتطويرزوسطزالمدينة،زهيئةزتنشيطزالسياحة
عالية

تط ير المسارات السياحية القائمة والجديدة •



طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 

مديرية سياحة محافظة البلقاء

42

الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

 السفىلي لل
مشاة إعداد دراسة جدوخ لتخصيص استخدام شار  الخض 

فقت
سنةزواحدة

ى،زوزارةزالسياحة واالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي 

ز ادارةزالسي 
عالية

 السفىلي وساحة العي   كوجحة ج
و  إحياء محال شار  الخض  ديدة مش 

للمشاة والحركة التجارية 
ى،زوزارةزالسياحةسنتي  ز عاليةواالثارزمؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي 

ي بعض شوار  وست
 
ية ف المدينة تقييم إمكانية إحياء الحياة الحض 

ي وتخصيصحا للمشاة فقت
 
ات .الي 

سنتي  ز

مؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زوحدةزادارةز

عاليةةالمشاريــــعزوتطويرزوسطزالمدينة،زهيئةزتنشيطزالسياح

نة تصميم وتط ير مسارات سياحية متنوعة عىل مستوخ المدي

 لتحليل أنماط األسواق السياحية وتوفر ا
 
لمقومات والمحافظة تبعا

سارات مسارات دينية، مسارات ريفية، مسارات تراثية، م)السياحية 

ه( المغامرات، مسارات بيئية وطبيعية، مسارات عالجية ا وغي 

لاشمل أهم محطات الجذب السيا ي عىل مستوخ المدينة 

.ومحافظة البلقاء

لية،زوزارةزالسياحةزواالثار،زالبلدياتزالمعنية،زالمجتمعاتزالمحثالثزسنوات

ةالمستثمرين،زهيئةزتنشيطزالسياحة،زدائرةزاالثارزالعام

ز
 
عاليةزجدا

التنسيق مع أ حاب المصلحة والمشاريييييع ومحطات الجذب 
اك بالمسارات السياح ية السيا ي والمجتمعات المحلية لالشي 

.الجديدة الثراء التجربة السياحية
لية،زوزارةزالسياحةزواالثار،زالبلدياتزالمعنية،زالمجتمعاتزالمحسنة

ةالمستثمرين،زهيئةزتنشيطزالسياحة،زدائرةزاالثارزالعام

عالية

تط ير المسارات السياحية القائمة والجديدة •
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أول ية التنفيذ  كاء  الش  الجحة المسؤولة  ح  الموقع المقي  الخطوات التنفيذية  الفر ة االساثمارية

عالية 
وزارةزالسياحةزواالثار،
البلدياتزالمعنية

زز أبناءزالمجتمعزالمحىل 

القطاعزالخاص،ز
وزارةزالبيئة،ز
وزارةزالزراعة،ز

الجمعياتزالسياحية

وادي شعيب
جلعاد
زي 

عملزدراسةزبالتنسيقزمعزالجهاتزالمعنيةزحولزاالماكنز-
حة المقي 

الحصولزعىلزالموافقات-
تحديدزالنشاطات-

تحديدزالخدماتزالسياحيةزالمطلوبة-
طرحزالمواقعزلالستثمار-

Eco lodgeنزل  ديقة للبيئة 

عالية  وزارةزالسياحةزواالثارز
القطاعزالخاص،
البلديةزالمعنية،ز

ز أبناءزالمجتمعزالمحىل 

وست مدينة السلت 
ي 
 
ات الي 

اثيةزوملكياتهاز- تحديدزالبيوتزالي 
اثيةز- عملزدراسةزميدانيةزللبيوتزالي 

الحصولزعىلزالموافقات-
زمعزتح- ديدزتشغيلزالبيوتزمنزقبلزأبناءزالمجتمعزالمحىل 

وعز طبيعةزالمشر

اثية لتقديم الخدمات اساثمار البيوت الي 
السياحية 

عالية
وزارةزالزراعةز

ز أبناءزالمجتمعزالمحىل 
البلدياتزالمعنية

القطاعزالخاص
وزارةزالسياحةزواالثارز
الجمعياتزالسياحية

وادي شعيب
جلعاد
زي

الرميمي   

لمعنيةزتحديدزأماكنزتواجدزالكرفاناتزبالتنسيقزمعزالجهاتزا-
تحديدزأوقاتزتقديمزالخدمةز-

Food Truckكرفانات طعام متنقلة 
ووحدات  حية متنقلة

عالية 
وزارةزالسياحةزواالثار،
ز أبناءزالمجتمعزالمحىل 

القطاعزالخاص،
ىز بلديةزالسلطزالكي 

مدخل السلت 

.اعادةزتأهيلزسجنزالسلطزالقديم-
تحديدزالنشاطات-

.تحديدزالخدماتزالسياحيةزالمطلوبة-
ز- زلالستثمارزالسياح  . طرحزالمبت 

 اساثمار سجن السلت القديم سياحي
 
ا

عالية 
لميةزوزارةزالسياحةزواالثار،زوزارةزالبيئة،زوالجمعيةزالع
زلحمايةزالبيئةز،وزارةزالزراعة،زأبناءزالمجتمعزالمح ىل 

القطاعزالخاص
ةزوزارةزالسياحةزواالثارز،زالجمعيةزالعلميةزلحماي

البيئةز،زوزارةزالزراعةز
عي   الباشا 

تحديدزاالماكنزالمناسبةزالقامةزاالكواخ-
الحصولزعىلزالموافقات-

تحديدزالنشاطات-
تحديدزالخدماتزالمطلوبة-

طرحزالموقعزلالستثمارزز

ي الغابة االسك
 
ندنافية انشاء أكواخ بيئية ف

عالية الجهاتزالمعنيةزبإعطاءزالموافقات

القطاعزالخاص،
صاحبزالكهف،

ى، بلديةزالسلطزالكي 
وزارةزالسياحةزواالثارز

السلت/ الساللم

.إعادةزتأهيلزالكهفزلسياحةزالمغامرةزواالستجمام-
تحديدزالنشاطات-

تحديدزالخدماتزالمطلوبة-
الحصولزعىلزالموافقات-

طرحزالموقعزلالستثمارز-

( مقلع الحجر اال فر)كحف علقم 
2م( 4000)بمساحة 

عالية
وزارةزالثقافة،

ز ابناءزالمجتمعزالمحىل 
الجمعياتزالمحليةزالسياحيةزوالثقافية-

وزارةزالسياحةزواالثارز-
السلت طرحهزلالستثمار-

لت تشغيل واساثمار مقىه متحف الس
ي 
التاريح 

عالية وزارةزالسياحةزواالثار
القطاعزالخاص،
البلديةزالمعنية،ز

ز أبناءزالمجتمعزالمحىل 

وست مدينة السلت 
ي 
 
ات الي 

زمث- بيتز) لزتحديدزالبيوتزالمناسبةزالستثمارهازنزلزسياح 
(الخطيب،زبيتزالسكر،زبيتزالقطيشات

اثيةز- عملزدراسةزميدانيةزللبيوتزالي 
الحصولزعىلزالموافقات-

ز- تشغيلزالبيوتزمنزقبلزأبناءزالمجتمعزالمحىل 

ا ي نزل سيا ي وست مدينة السلت الي 
 
ت



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

عقد اجتماعات أل حاب األعمال المحلية إلعداد قائمة باألعمال 

ي الس
 
 من قطا  السياحة ف

 
لتالمحتمة بالتط ير لتصبح جزءا

زوبشكلزدوري مباشر
عزمؤسسةزإعمارزالسلطز،زوزارةزالسياحةزواالثار،زأصحابزمشاريــــ

زالسلط  
 
األعمالزف

ز
 
عاليةزجدا

ي المنتجات والخدمات من خالل تحليل قائم
 
ة تحديد الفجوات ف

ي السلت وحض مشاريييييع األعمال
 
المنتجات والخدمات الموجودة ف

ل وتط ير محتوخ معلومات حول الخدمات والمنتجات وتحديد أف 

األنماط والمواقع إلنشاء مشاريييييع جديدة

زمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثارثالثةزاشهر
 
عاليةزجدا

ن من خالل الاشبيك، اإلعال( أعاله)السعي لسد الفجوات المحددة 

كاء وطرق أخرخ للبحث عن فرص وش 
زمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثارأشهرزومستمر4

 
عاليةزجدا

م إجراء مسح عىل أ حاب المشاريييييع المحلية لالطال  عىل تجاربييح

.حملمعرفة االول يات واالتجاهات لتقديم الدعم لتط ير مشاريع
عاليةمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثارأشهر5

استحداف فرص جديدة

ي مواقع الجذب
 
ابرام اتفاقيات مع أ حاب المشاريييييع المحلية ف

امج  والمسارات السياحية مثل  ي الي 
 
ي  عىل جوالت الس"لمشاركتحم ف

ي مدينة السلت
 
لتجربة لتوسيع نطاق تفاعل الزوار واثراء ا" األقدام ف

السياحية

أشهر6
مؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثار،زبلديةزالسلط

ى،زاصحابزالمشاريــــعزالمحلية الكي 
ز
 
عاليةزجدا

ي مع   اإلنجلي  
تفعيل االستخدام األمثل لمجمع المساشف 

ك
ا
ة للزوار/ُمّل .متعحدي المبت  لتقديم تجارب ممي  

سنةزواحدة
وعزتطويرزمدينةزالسلط،زمؤسسةزإ عمارزبتنسيقزمنزوحدةزمشر

السلط،زوزارةزالسياحةزواالثار
عالية

والفرص بناء عىل تقييم الفجوات، استحداف مشاريييييع األعمال المحلية

ي ساحة ع
 
ي تالئم المساحات التجارية والسياحية الجديدة ف

قبة بن الت 

نافع

ى،زوزارةزالسياحةزواالثأشهر6 زارمؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي 
 
عاليةزجدا
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تعزيز وتط ير مشاريييييع األعمال المحلية•



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ي توسيع نطاق برنامج 
 
ز12إىلز6منزال يافةلخدمات" الزيارة البيتية"استقطاب محتمي   ف

 
ى،زوزارةزالسياحةزواالثارشهرا عاليةمؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي 

ي ب
 
رنامج تقيم الحاجة الستقطاب أدالء جدد و تدريبحم لتوسعة نطاق العمل ف

ي السلت"
 
"جوالت السي  عىل األقدام ف

ز12إىلز6منز
 
زمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواالثارشهرا

 
عاليةزجدا

ي ر د الحرفيي   والفناني   المحليي   لالتفاق معحم عىل إقامة معارض د
 
ورية ف

ي تركز عىل الطابع الي  
ي لعرض منتجاتحم الت 

ي المدينةمتحف السلت التاريح 
 
ي ف
 
.ات

زمؤسسةزإعمارزالسلط،منزعامزواحدزإىلزعامي  ز
 
عاليةزجدا

تعزيز ممارسات بيئة األعمال

خص تيسي  المشاركة الواسعة بالتدريب لتط ير المحارات واألعمال فيما ي

اريييييع المنتجات والخدمات السياحية لبناء القدرات والتدريب للجمعيات والمش

ي مجال السياحة
 
ي تعمل ف

ة الت  واضيع يشمل التدريب الم. المتوسطة والصغي 

ات، إدارة سلسلة القيمة السياحية، تخطيت المشاريييييع، تسعي  المنتج: التالية

ة، محارات إعداد الطعام وال يافة المشاريييييع الصغي 

زولعامزواحد
 
عاليةمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثارحاليا

 محارات من خالل التدريب عىل" الزيارة البيتية"تحسي   وتوسيع نطاق تجربة 

ي ت ي وكل ما يي 
 
. جربة الزيارةالعرض والتقديم، والخدمات السياحية والتن   الثقاف

زأشهرزوبشكلزمستمر6  
عاليةمؤسسةزإعمارزالسلط،زلجنةزمتحفزالسلطزالبيت 

تأسيس برنامج جوائز األعمال

إطالق مسابقات افكار ابداعية شبابية

حة3مسابقة اف ل • .فرص اساثمارية سياحية مقي 

تجارب سياحية قائمة3مسابقة اف ل •

مسابقة اف ل شعار يعكس ه ية السلت •

عاليةوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلطعامان
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تعزيز وتط ير مشاريييييع األعمال المحلية•
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الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ي أوس
 
اط تعزيز المعرفة حول السياحة والصورة اإليجابية عنحا ف

ي مدينة السلت بوسائل غي  تقليدية
 
المجتمع المحىلي ف

ثالثةزاشهرزومستمر
وزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زهيئةزتنشيط

السياحة
ز
 
عاليةزجدا

ي  
 
ناعة تشجيع المجتمعات المحلية عىل المشاركة بشكل أكي  ف

ي مدينة السلت 
 
السياحة ف

اربعةزاشهرزومستمر
وزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زهيئةزتنشيط

ز السياحة،زالمجتمعزالمحىل 
ز
 
عاليهزجدا

ي قطا  السياحة
 
اربعةزاشهرزومستمرتشجيع الشباب عىل العمل ف

وزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زهيئةزتنشيط

السياحة
ز
 
عاليةزجدا

ي وب
 
ي حماية االرث الح اري والثقاف

 
اك المجتمع المحىلي ف

يئة إش 

مدينة السلت
ستةزاشهر

وزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زهيئةزتنشيط

السياحة
ز
 
عاليةزجدا

التوعية السياحية•



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ات وأهداف لزيادة أعداد السياح بنسبة معينةوضع  زالسلطهيئةزتنشيطزالسياحة،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزثالثةزاشهرمؤش 
 
عاليةزجدا

اتيجية إلبراز مكانتتط ير ه ية ترويجية للسلت  حا وإيصال مع اسي 
.ا يلزمرسالتحا وإعادة تط ير العالمة الاس يقية للمنتجات حسب م

عاليهةزواالثارهيئةزتنشيطزالسياحة،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحأشهر6

امن تنظيم رحالت تعريفية عند افتتاح ساحة عقبة بن نافع، ب حيث تي  
مع وجود المنتجات الجديدة 

عندزاالستعدادزإلطالقز
زبال سنةالساحة،زومنزثمزمرتي  

ى،زوزارةزالسياحة واآلثار،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زبلديةزالسلطزالكي 
هيئةزتنشيطزالسياحة

ز
 
عاليةزجدا

ويييييج لمدينة السلت ومحافظة الب عاليةالسلطهيئةزتنشيطزالسياحة،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزمنزسنةزإىلزسنةزونصفلقاءتط ير خطة تس يقية  للي 

ويجية المطبوعة والرقمية  عاليةالسلطهيئةزتنشيطزالسياحة،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسسةزإعمارزستةزاشهرإطالق سلسلة جديدة من المواد الي 

ي Wi-Fiتوفي  خدمة 
 
ات ي وست المدينة الي 

 
ي ف
 
عامانمجات

هيئةزتنشيطزالسياحة
ى،زمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثار،زبلديةزالسلطزا لكي 

زعالي
 
ةززجدا

ز/ هيئةزتنشيطزالسياحة/ وزارةزالسياحةزواالثارزأشهر4انتاج فلم قصي  عن السلت  الداعمي  

ويجية  اتيجيات الح ية الي  ي ( أعاله)بعد االنتحاء من إعداد اسي 
ينبع 

 
 
ونيا ويجية الكي  إعادة إنتاج المواد الي 

أشهر8إىلز6منز
هيئةزتنشيطزالسياحة

مؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثار،
عالية

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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ويييييج• الاس يق والي 



الخطوات التنفيذية 
ي لتنفيذ 

االطار الزمت 

الخطوة
ذأول ية التنفيمسؤولية التنفيذ

ي الرسائل السياحية الموجحة عي  منصات التوا ل
 
االجتماعي التأثي  ف

و  نية مثل واستخدام بروتوكوالت ومعايي  محددة عىل المنصات اإللكي 
ها ، فيسبوك، مسنجر، واتساب، يوتيوب وغي 

.   ت يي 
ثالثةزاشهر

هيئةزتنشيطزالسياحة
مؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثار

عالية

ويجية  اتيجيات الح ية الي  ي ( أعاله)بعد االنتحاء من إعداد اسي 
ينبع 
ز ن ي مديرية سياحة البلقاء يي 

 
ي جديد ف

 
وت قاط إطالق موقع إلكي 

ي المدينة
 
الجذب ف

عاليةهيئةزنشيطزالسياحة،زوزارةزالسياحةزواآلثار،أشهر10إىلز8منز

ي 
 
ونية لاس يق المنتج السيا ي ف

هيئةزتنشيطزالسياحةسنة. المدينةعمل خارطة سياحية الكي 

مؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثار

ز
 
عاليةزجدا

ي مجال إنتاج األعمال الدرامية والوثائقية والمعارض
 
التعاون ف

ي المدينة وطاب
 
ي تحكي عن نمت الحياة ف

ع السلتالفوتوغرافية الت 

لمجتمعزهيئةزتنشيطزالسياحة،زوزارةزالسياحةزواالثار،زمؤسساتزامنزسنةزإىلزسنةزونصف

،زوالهيئةزالملكيةزلألفالم،زمؤسسةزاعمارزالسلط  
المدن 

ز
 
عاليةزجدا

ويجية عن السلت عانشاء  ونية للمواد الي  الحاتف ىل تطبيقات الكي 

المحمول 

عاليهمؤسسةزإعمارزالسلطسنة

ا عن المجت مع السلطي تنظيم فعاليات وانشطة بصبغة محلية تعي 

.بطرق جاذبة غي  تقليدية عىل مدار السنة

هيئةزتنشيطزالسياحةسنة

بلديةزالسلطمؤسسةزإعمارزالسلط،زوزارةزالسياحةزواآلثارز

ى،ز الكي 

ز
 
عاليةزجدا

ونية تت من مواد ترويجية ل لمواقع تركيب لوحات إعالنية الكي 

ي قاعة ال
 
ي ف
ي متحف السلت التاريح 

 
عرض وعىل والتجارب السياحية ف

د مدخل السلت وداخل قاعة عرض مركز زوار عقبة بن نافع الجدي

هيئةزتنشيطزالسياحةاشهر6

،زوزارةزالسياحةزواآلثار،زالداعمي  ز

ز
 
عاليةزجدا

طة  
ق  مجاور الخ  ت  خف 

لت 
ة   ب  د  ب  ف  ت 

طوأت  الب 
الخ 
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أرة  الصحة   ور 
رأعة   أرة  الر  ور 

ملك 
لام ال ف  ة  ألأ  ب  ة  هب  ب 

ات   ي  أرة  الس  ور 

اف   وف  أرة  ألأ  ور 

ار  ج 
اعة  والت  أرة  الصي  ة  ور 

ات   المو سس 

ة   مب  ألأكادب 

صاد  ت  ف  أرة   ألأ  ور 

ادة   مي  والرن 
الرف 

ردن    وأدى  ألأ 
سلطة 

طس ة  المغ  ب  وهب 

ن   حي 
ن  /المائ  الدأعمي 

ن   مرب 
ن  مسن 

ال

اطق   ة  المي  ب  هب 

ة   موب 
ن  الب 

احي   سي 
ل ال ف  ركات  الت  ش 

ة   لب 
أرة  الدأخ  ور 

ظ  طت 
خ 
الت 
أرة   ور 

غاون  الدولي  
والت 

مجلب  
ال
أرة  ألأدأرة   ة  ور 

ة   خماب 
ل
ة   ملكب 

ة  ال معب   
الخ

عة   ت  الطب 

ال  غ  أرة  ألأ ش  ور 

الغامة  
ة   مو سس 

عمار الشلظ أ 

شكو ن  وب  الت 

 
مجاف 

لس ال ة  مج  ط 

أرة   ور 

مار ن 
ألأسن 

م 
ال
مع 

ن  مح 
ال

لي  
ج

مهن  
ال
ات   معي 

ح 

ة   احب  السي 

ات   لدن  الي 

ة   ب  معب 
ال

ن   ي  ن  معب 
ال
ركاء  الش 
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احة   أرة  السي  ور 

ار  وألأن 

ار  رة  ألأن  دأث 

الغامة  

ظ  ت  س 
ن  ة  ب  ب  هب 

احة   السي 
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رأت  الغالم  وم الث  ي  ي  ان   الي  رمص  لي 

 
اص الم الي  ن  ن  طي 

اس  ن  والي  ي  ة  للاعلامب  ب  ف  عري 
وله  ي  وف  ج  كش 

ة   اف  ط  مي  للت 
وم الغال الت  وى  ال  ت 

د المولد الب  عب  ال ي  ف  ف  ألأحت  ري  ش  د ب  مح 
ال
لاد  اد المي  الأت  أ عي  ف  أحت 

ول  ت  ألأ  ن  والعب  ي  ان  الب  مهرخ 

هر أللور   ر  شامج و  ة  الن  ب  ف  الشلظ مدب  ان  صت  ة  مهرخ  اف  ي  الص 

ف   وم الري  ي 

ام والشلام ة  الون  ب  ان  مدب  مهرخ 

ة   دب  لب 
ف  ات  الت  وخ  ت  مب 

لل
ول  اء ألأ  لف  أر الي  ار  ن 
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نشاطززهرزاللوز1

ز  
السلطززيارةزتعليميةزلمنطقةزواديزشعيبزف 

أهميةزلطالبزالمدارسزوالجامعاتزلتعريفهمزب

زومسارززهرزاللوززوعيش اثزالطبيع 
تجربةزالي 

زريفيةزفريدةزمعزتناولزوجبةزاالفطارزال  
.ريف 

1/3-31 /3 /2022

زاالسبوعز  
زف  مرتي  

مديريةزسياحةزالبلقاءسلطلا

مؤسسةزاعمارزالسلط،المجتمع

،زهيئةزتنشيطزالسي احة،زالمحىل 

وحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةز

شبابزكلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

2
انشطةزتوعويةزوتعليميةز

للمدارسزوالجامعاتز

يةزتنظيمزانشطةزتوعويةزضمنزخطةزالتوع

السياحيةزلطالبزواساتذةزالمدارسزز

ز والجامعاتزوابناءزوسيداتزالمجتمعزالمحىل 

وأصحابزمشاريــــعزاألعمالزووسائلزاالعالمز

ةزتركززعىلزالجلساتزالتعليميةزالحواري

بزوالتفاعليةزواطالقزمسابقةزللرسمزلطالز

هازمنزاالنشطةزالتفاعليةز المدارسزوغي 

زلدى زبالوع   
زترتف   

الفئاتزوالتعريفيةزالت 

المستهدفة

7/3/2022

زومستمرز عىلزمدارزاالثني  

العام

مديريةزسياحةزالبلقاءالبلقاء

جامعةزعمانزاالهلية،زجامعةز

زالمدارسزالمستهدفالبلقاء،  
ةزف 

ز مديريةزاالستثمارزوتمكي  

المجتمعاتزالمحلية،زوحدةز

زالوزارةز،زهيئةزشب  
ابزاالعالمزف 

كلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

ز3  
زوزنشاطزمبادرةزإطارزفت  زبالتعاونزمعزمسياح   

بادرةزثقاف 

ززبعنوانز"  
زالس" إطارزفت   

 
" لطيومزرسمزف

زواستدامتهملدع .النشاطزالمجتمع 

يومزالسبتز

12/3/2022

ز"مبادرةز-السلطز  
مديريةزسياحة" إطارزفت 

البلقاء

يومزالريف4

ةبازارزللمنتجاتزالريفيةزوالحرفزاليدوي

اثيةزالريفية االكالتزالي 

زوالمطاعمزمنزالمجتمعز مشاركةزالمنتجي  

زلتقديمزوجباتزطعامزللزوار المحىل 

فقراتزفنيةزتراثية

العابزشعبيةزلالطفال

مديريةزسياحةزالبلقاءريفزالسلطالجمعة25/3/2022

مؤسسةزاعمارزالسلط،المجتمع

،زهيئةزشبابزكلنازاال ردن،زالمحىل 

وحدةزاالعالمزالوزارة،هيئةز

تنشيطزالسياحة
ز
 
عاليةزجدا
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6

حفل للفنانين وسام وحسام 

اللوزي وبازار احياء منتجات 

طاوالت ( 10)تراثية رمضانية 

ن والوطنية مالفلكوريةتقديم مجموعة من األغاني -

يقبل الفنانين وسام وحسام اللوز

عو ماااد ا)منتجااارذائي  تااادات تتمتااادات ااام البااار   

 اتم اهنمي اكا  بت التا،ا اتا م ا اي  ا ل  قترذ

ذا التوتار ا  او، ا ابتبترذهتطتتادع قاساو  ا

( مضرنتداومنتجرذائي  تداأخ ى

دينار ( 1500)السلط/المدينة الرياضيةالخميس 7/4/2022

لفرقةةةةةةةة الفنةةةةةةةانين

وسةةةةةةةةام وحسةةةةةةةةام 

اللوزي

دينةةةةةةةةةةةةةةةةار ( 250)

البازار

مديريةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةياحة 

البلقاء 

السلطاعمارةمؤسسة 

مديرية الثقافة 

مديرية الشباب

مديرية التنمية االجتماعية 

بلدية السلط الكبرى 

أبنةةةاء المجتمةةةل الم لةةةي مةةةن 

المنتجين 

7

لف التفنرناسر مالت اوع وض

ومسرب رذالتسرل اك ك ا

نرنامناقب ا لف لفتكو تدت متمامجموعدامنا ألئرنيا

سر مالت ا

عاا ضالف قاادا لساارل اك كاا اوتتضاامنا سااماعتاا ا

 لوجهاو لبر،الألطفر ا

مسرب دا مضرنتدالألطفر ا

تو تعاجو   اعت ا لفر  تنا

نامتنار التفناار300السلط/المدينة الرياضية لخمت اا14/4/2022

سر مالت ا

متناااااااااااااااااااار ا100

لتسرل اك ك ا

ممت تاااااااااداساااااااااترلدا

 لبت رءا

مديرية الثقافة 

مؤسسة اعمار السلط

مديرية الشباب

بلدية السلط الكبرى 

منتدي الطفل العربي

8

عروض فلكورية لفرقة شابات

السلط وبازار منتجات يدوية 

وغذائية لسيدات المجتمل 

طاوالت ( 10)الم لي 

تتضمناأئرنيات  ثتداومبكرذافتكو تد-

عو ماااد )منتجااارذائي  تااادات تتمتاادات ااام الباار   -

 اتم اهنمي اكا  بت التا،ا اتا م ا اي  ا ل  قترذ

ذا التوتار ا  او، ا ابتبترذهتطتتادع قاساو  ا

( مضرنتداومنتجرذائي  تداأخ ى

28/4/200/22بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاري  -

الخميس

دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 500السلط/المدينة الرياضية

عروض فلكورية

دينار البازار250

مديريةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةياحة 

البلقاء 

السلطاعمارةمؤسسة 

مديرية الثقافة 

مديرية الشباب

مديرية التنمية االجتماعية 

بلدية السلط الكبرى 

أبنةةةاء المجتمةةةل الم لةةةي مةةةن 

المنتجين 

9

ون طفل في وسط السلط التراثةي ي ملة( 150)تجوال رمضان مل األطفال احلى 

اال فةةةوانيس رمضةةةان  ويقةةةدمون اناشةةةيد دينيةةةة احتفةةة

بقدوم شهر رمضان وعيد الفطر 

رر تقديم  القهوة العربية والتمور خالل التجةوال و ة

لالطفالحجاجي 

ليلةةة ثبةةوت 2/4/2022بتةةاري  -

شهر رمضان

1/5/2022بتاري  -

ليلة ثبوت عيد الفطر 

االنطةةالم مةةن شةةارا ال مةةام 

و ةةةةوالى الةةةةى سةةةةاحة العةةةةين 

والتجةةةةةوال بشةةةةةارا البلديةةةةةة 

وسةةةةةاحة  عقبةةةةةة بةةةةةن نةةةةةافل 

والمركةةةةةق الثقةةةةةافي ووسةةةةةط 

السلط التراثي

مديريةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةياحة دينار 350

البلقاء 

مديرية الثقافة 

مؤسسة اعمار السلط

مديرية الشباب

بلدية السلط الكبرى 

منتدي الطفل العربي

لترليا مضرناااااا
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معرض الكتاب10

برنامج االفتتاح

قاءمديرية  سياحة محافظة البلالسلت16/5/2022
خ ، مؤسسة اعمار  امانة عمان الكي 

السلت
 
 
عالية جدا

11
اث العالمي و

يوم الي 

يوم المتاحف العالمي 

برنامج االفتتاح-

تقديم ضيافة القحوة العربية•

مطبخ الجدات •

فرقة شابات السلت•

نشاط عيش التجربة•

معرض المنتجات المحىلي •

عرض فلم سيا ي عرض ازياء تراثية •

ي ▪
جولة تعريفية بمكونات متحف السلت التاريح 

نشاطات اطفال •

ي المسارات السياحية •
 
ياة مسار الوئام، مسار الح) جوالت ف

(اليومية

18/5/2022

الخميس

مديرية سياحة البلقاءالسلت

مؤسسة اعمار السلت،مديرية 

الثقافة،مديرية الشباب،بلدية 

تمع السلت،هيئة تنشيت السياحة،المج

، وح ي
، مؤسسة التدريب المحت  دة المحىلي

ن االعالم الوزارة،هيئة شباب كلنا االرد

عالية جد

ي العالمي 12
فاتيوم الموسيف  مديرية سياحة البلقاءالسلتالثالثاء21/6/2022موسيف  الش 

مؤسسة اعمارالسلت،مديرية 
م الثقافة،مديرية الشباب، وحدة االعال 
الوزارة، هيئة شباب كلنا االردن

 
 
عالية جدا

مديرية سياحة البلقاءالسلتاالثني   27/6/2022جولة تعريفية لوكالء السياحة والسفر انشطة ترويجية13

مؤسسة اعمار السلت، محافظة 
ت البلقاء،بلدية السلت،هيئة تنشي

السياحة، وحدة االعالم الوزارة، هيئة 
شباب كلنا االردن

 
 
عالية جدا

جداريات 3رسم -رسم لوحات جدارية 14

30/6/2022

الخميس تنفيذ اول جدارية  

ومستمر

مديرية سياحة البلقاءالسلت

مؤسسة اعمار السلت ، وحدة االعالم 

يرية الوزارة،هيئة تنشيت السياحة ،مد

االساثمار وتمكي   المجتمعات 

المحلية ، هيئة شباب كلنا االردن

 
 
عالية جدا

15

زواطالقزمعرضز  
حفلزموسيف 

صورز

زلمدةزيوز▪  
فةزالمتحفزللحفلزالموسيف  مزواحدزاستخدامزشر

اطالقزمعرضزللصورزلمدةزشهرزكاملزداخلزمتحفز▪

ز  
السلطزالتاريج 

1/7/2022

1/7/2022-1/8/2022

مديريةزسياحةزالبلقاءالسلطز

كةز بتعاونزمعزشر

قاء،زمؤسسةزاعمارزالسلط،زمحافظةزالبل

ياحة،زبلديةزالسلط،زهيئةزتنشيطزالس

لنازوحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزك

االردن

ز
 
عاليةزجدا

بازارزالبلقاءزاالولز16
اتزالمجتمعزتنظيمزبازارزللحرفزاليدويةزوالمنتجاتزالغذائيةزلسيد

ز المحىل 
20/7/2022
االربعاء

مديريةزثقافةزالبلقاءالسلط
،زمديريةزالسياحةز،مؤسسةزاعمارزالسلط
وحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزكلناز

االردن
ز
 
عاليةزجدا
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17

مهرجانزصيفز

مدينةز)السلطز

(  ةالتسامحزوالضياف

االولز

برنامجزاالفتتاح▪
زومتحفزالسلطز▪  

زمسارزالوئامزالديت   
 
جوالتزف
ز  
التاريج 

ز▪ كزألهاىل 
معرضزللصورزيعكسزالعيشزالمشي 

المدينة
زمدينةزالسلطزتعك▪  

 
اثيةزف سزعروضزالحياةزالي 

عاداتزوتقاليدزأهلزالمدينة
مطبخزالجدات▪
نشاطاتزاطفال▪
(حمامالبازاراتزتراثية،زسوقزشارعزال)اماكنزالتسوقز▪
عروضزموسيقيةزثقافيةزوترفيهية▪
زعىلزوزج▪ زوالناشطي   سائلزولةزتعريفيةزلإلعالميي  

زبالباصزالمكشوف التواصلزاالجتماع 

27-29 /7
/2022

االربعاء
طزتاريــــخزاعالنزالسل
اثز عىلزالئحةزالي 

ز العالم 

نشيطزتالسلط،هيئةالبلقاء،بلديةمؤسسةزاعمارزالسلط،زمحافظةزقاءمديريةزسياحةزالبلالسلط

السياحة،زوحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزكلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

احتفاالتزدينيةز18
االحتفالزبراسزالسنةزالهجريةز

فرقةزأناشيدزدينيةز
بازارزللمنتجاتزالغذائيةز

السبت30/7/2022
اءمديريةزاالوقافززالبلقالسلط

لديةزمحافظةزالبلقاء،زمؤسسةزاعمارزالسلطزمديريةزسياحةزالبلقاءز،ب
احة،زوحدةزالسلط،زمديريةزالثقافة،زمديريةزالشباب،هيئةزتنشيطزالسي

ز .االعالمزالوزارة،،زهيئةزشبابزكلنازاالردن،المجتمعزالمحىل 
ز
 
عاليةزجدا

19
زوالعنب مهرجانزالتي  
زاألولز السياح 

االفتتاحبرنامج▪
ميةالموسوالزراعيةالغذائيةللمنتجاتبازارزتنظيم▪

زالمجتمعوسيداتابناءبمشاركة المحىل 
تراثيةعروض▪
زجوالتز▪  

 
(الحمامشارع)اليوميةالحياةمسارزف

الشعبيةاالكالت▪

11–12 /8 /2022
الخميسزوالجمعة

ءمديريةزسياحةزالبلقازالسلط
ز،ه يئةزمؤسسةزاعمارزالسلط،زمديريةززراعةزالبلقاءز،المجتمعزالمحىل 
تنشيطزالسياحة،زوحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزكلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

ءمديريةزسياحةزالبلقازالبلقاءالخميس25/8/2022لكالسيكية جولةزسياحيةزبالدراجاتزوالسياراتزاانشطةزترويجيةز20
شيطزمؤسسةزاعمارزالسلط،زمحافظةزالبلقاء،بلديةزالسلط،هيئةزتن
السياحة،زوحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزكلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

زللنظاف21 ةزاليومزالعالم 
زوسطزالمدينةزوتكريمزال  

 
زف فائزيناطالقزمسابقةزانظفزح 

زالمدينة  
 
تنظيمزحمالتزنظافةزف

زالمدينة  
 
توزيــــعزنباتاتززينةزوحاوياتزنظافةزف

الخميسز15/9/2022
ومستمر

ءمديريةزسياحةزالبلقازالسلط
المزمديريةزالبيئةز،مؤسسةزاعمارزالسلط،زبلديةزالسلطز،زوحدةزاالعز

الوزارة،مديريةزالشباب،هيئةزشبابزكلنازاالردنز
ز
 
عاليةزجدا
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جولةزسياحةزثقافيةزانشطةزترويجيةز22
27/9/2022

الثالثاء
قاءمديريةزثقافةزالبلالبلقاء

يطزمديريةزسياحةزالبلقاء،زمؤسسةزاعمارزالسلط،هيئةزتنش
السياحة،زوحدةزاالعالمزالوزارة،زهيئةزشبابزكلنازاالردن

ز
 
عاليةزجدا

23
وزجائزةزافضلزمبادرةزا
كاريةزتجربةزسياحيةزابت

مبادراتزاوزتجاربزسياحيةز3اختيارزافضلز
زمحافظةزالبلقاء  

 
ابتكاريةزموجودةزف

قاءمديريةزسياحةزالبلالبلقاءاالربعاء5/10/2022
شباب،زمؤسسةزاعمارزالسلط،زهيئةزتنشيطزالسياحة،زمديريةزال
زالمجتمعاتزالمحلية،زوحدةزاالز عالمزمديريةزاالستثمارزوتمكي  

الوزارة،زهيئةزشبابزكلنازاالردن
ز
 
عاليةزجدا

السلطالسبت8/10/2022االحتفالزبالمولدزالنبويفعالياتزدينيةز24
مديريةزاالوقافز

البلقاء

لقاءزمحافظةزالبلقاء،زمؤسسةزاعمارزالسلطزمديريةزسياحةزالب
تنشيطز،بلديةزالسلط،زمديريةزالثقافة،زمديريةزالشباب،هيئة

السياحة،زوحدةزاالعالمزالوزارة،،زهيئةزشبابزكلناز
ز االردن،المجتمعزالمحىل 

ز
 
عاليةزجدا

25
ةزمسابقةزافكارزابداعي
شبابيةزلمشاريــــعز

سياحية

حاتزابداعيةزلفرصز3اختيارزافضلز مقي 
زمحافظةزالبلقاء  

 
إستثماريةزسياحيةزف

26/10/2022

االربعاء
قاءمديريةزسياحةزالبلالبلقاء

مؤسسةزاعمارزالسلط،زمديريةزالشباب،زوحدةزاالعالمز
ز،هيئةزتنشيطزالسياحة،زهيئةزش بابزكلنازالوزارة،المجتمعزالمحىل 

زالمجتمعاتزالمحلية االردن،زمديريةزاالستثمارزوتمكي  
ز
 
عاليةزجدا

26
مسابقةزشعارز

طيعكسزهويةزالسل

االعالنزعنزاطالقزمسابقةزعىلزمستوى▪

لطزالمحافظةزلتصميمزشعارزلمدينةزالس

حضزالعروضزالمقدمةز▪

تشكيلزلجنةزلتقييمزالعروض▪

اختيارزأفضلزتصميمز▪

توزيــــعزالجوائززوتكريمزالمشاركي  ز▪

10/11/2022

الخميسز
السلط

مديريةزسياحةز

البلقاءز

،زمؤسسةزاعمارزالسلط،،بلديةزالسلط،هيئةزتنشيطزالسياحة

جامعةزالبلقاءزالتطبيقيةزوحدةزاالعالمزالوزارة
ز
 
عاليةزجدا

الديةاالحتفالزباعيادزالميالدزوراسزالسنةزالميفعالياتزدينيةز27
15/12/2022
الخميس

ءمديريةزسياحةزالبلقازالسلط

ديةزمحافظةزالبلقاء،زمؤسسةزاعمارزالسلطزمديريةزاالوقاف،بل
طزالسياحة،زالسلط،زمديريةزالثقافة،زمديريةزالشباب،هيئةزتنشي

ابزاالردنية،زهيئةزشبالكاريتاسوحدةزاالعالمزالوزارة،زجمعيةز
ز كلنازاالردن،المجتمعزالمحىل 

ز
 
عاليةزجدا
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اجراءززالتعاملزمعزالخطر اتيجيةزإدارةزالخطر إسي  مستوىزالخطر وصفزالخطر

زبلدهزباس  
 
زف تقرارزالوضعزإعدادزخطةزتوعيةزللسائحزاألجنت  

زالمملكةز  
 
زف  

األمت 

زاىل زالمملكةزتشي   
 
استقرارزإعدادزخطةزترويــــجزللسياحةزف

زفيها  
الوضعزاألمت 

التجنب 12

زعنزاألوضاعز الفهمزالخاىطءزلدىزالسائحزاألجنت  

زالمملكةزواعتب  
 
ارهازجزءزالسياسيةزواألمنيةزالمستقرةزف

.منزاإلقليمزالمضطرب

زمتكاملزيحويزمختلفزاألنم اطزتصميمزمنتجزسياح 

زعددزمنزالفئاتزخاللزجم يعزالسياحيةزويستهدفزأكي 

.أشهرزالسنة

التخفيف 12
الةزعدمزالزيمكنزاإلعتمادزعىلزالسياحةزالبينيةزبسببزح

زتشهدهازالدولزالمجاورة  
اإلستقرارزالت 

يعيةزالمعدلة،زالجديدةز إعدادزالمسوداتزالتشر

ائ زقطاعزالسياحةزمنزالض  زتحم   
بزكنوعزوالمستحدثةزالت 

زالقطاع  
 
زاإلستثمارزف منزتحفي  

التجنب 12

ائبزتؤديزإىلززيادةزالكلف إستمراريةزفرضزالض 

تبزعليه رفعزأسعارزالتشغيليةزعىلزالمستثمرينزممازيي 

الخدمةزعىلزالسائح

ضمنزتوقيعزإتفاقياتزتفاهمزمعزالمؤسساتزالمعنيةزت

إعطاءزأولويةزلمشاريــــعزقطاعزالسياحة
التخفيف 12

اتزإعتمادزعملزالوزارةزعىلزأداءزوشعةزإستجابةزالمؤسس

زالحكوميةزاألخرىزمثلزوزارةزاألشغالزللطرق،زالبلدي  
 
اتزف

،زإلخالمحافظةزووزارةزاالدارةزالمحليةزلألمورزالتنظيمية



اطر مج 
دأرة  ال طة  أ 

خ 
مديرية سياحة محافظة البلقاء

57

اجراءززالتعاملزمعزالخطر اتيجيةزإدارةزالخطر إسي  مستوىزالخطر وصفزالخطر

زالبنيةزالتحتيةزالالزمةزعنزطرز يقزإعدادزخطةزلتوفي 
ز التعاقدزالخارح  

نقل/التحويلز 16
يةزعدمزجاهزيةزبعضزالمواقعزالسياحيةزمنزحيثزالبن
يةزالتحتيةزالالزمةز،زحيثزتفتقرزللمرافقزاألساس

والمحافظةزعليهازوصيانتها

اسبةزإعدادزدراسةزتحليلزالفجواتزمعزتحديدزالحلولزالمن
زإلتخاذزالقرارزالمناسب وعرضهازعىلزالمعنيي  

التخفيف 12
زبعضزالت  

 
زالصالحياتزف  

 
يعاتزالتداخلزوالتضاربزف شر

مارالمنظمةزللقطاعزممازيشكلزعبءزعىلزقطاعزاإلستث

زج  
 
ميعزإعدادزخطةزتوعويةزلسكانزالمناطقزالسياحيةزف
مناطقزالمحافظةز،زتنفيذهازوقياسزاألثر

التخفيف 9

زتستهدفززالمجتمعاتزالمح  
زضعفزالتوعيةزالت   

 
ليةزف

املزمعزالمناطقززالسياحيةزمنزحيثزنظافةزالمواقعز،زالتع
هازبإعتبارهازثروةزوطن يةزتعودزالزوارز،زرفعزاألسعار،زوغي 
.بالنفعزعليهمزوعىلزقطاعزالسياحة

زالخدماتزاألساسية  
 
إعدادزدراسةزتحليلزالفجواتزف

زمعزتحديدزالحلولزالمناسبة حسبزالموقعزالسياح 
وعرضهازعىلزالمعنيي  ز

التجنب 12
زالمحافظةزت  

 
فتقرززاىلزمعظمزالمواقعزاالثريةزوالسياحيةززف

.تقديمزخدماتزأساسية
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2025 2024 2023 2022 رأت   ش  المو 

زاىلزالمدينة• .عددزالزوارزوالسياحزالقادمي  

زالمدينةمدة•  
.إقامةزسياحزاالفرادزوالمجموعاتزالسياحيةززف 

ز• زالمدينةزمنزالمجتمعزالمحىل   
زف  زالقطاعزالسياح   

زف  .عددزالعاملي  

ز• زتدارزمنزقبلزالمجتمعزالمحىل   
عددزمشاريــــعزاألعمالزالمحليةزالت 

زالمدينةزومحافظةزالبلقاء•  
 
. عددزاالستثماراتزالسياحيةزف

زالخدمةز•  
زمتلف  زالمدينةمدىزرض   

 
عنزالتجربةزالسياحيةزف

ةزز• زالمباشر ةزوغي  .المستحدثةزعددزفرصزالعملزالمباشر
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اسم الموقع الرقم اسم الموقعالرقم 
خربةزبيوضه.31تلزديرزعالزاألثري.1

ز.32تلولزالذهب2. خربةزالصايج 
خربةزكفرزهودا.33خربةزالسوق3.
خربةززي.34جلعدزوجلعود4.
خربةزأمزجوزه.35(الفحيص)خربةزالديرز5.
ي6. (حقولزدولمن)موقعزدامياز.36الزعي 
تلزداميازاألثري.37امزالشج7.
تلزالسعدية.38تلزنمرين8.
ز9. زجنون   تلزكريمه.39تلزاكتاكوزالشماىل 

تلزالعادنبه.40واديزحسبان10.

تلزالقوس.41تالالتزالغسول11.

(دولمن)موقعزالروضةز.42تلزالحمام12.

سويمه.43تلزالرامة13.

تلزبليبل.44موقعزالمغطس14.

تلزالكفرين.45تلزالجادور15.

زوالفيال) الزارهز16.  
تلزامزحذر.46(المرفأزالرومان 

تلزالطاحونه.47تلزالحندقوق17.

تلزبركات.48خربةزعليقون18.

الفزرة.49خربةزالحنو19.

ز20. الميسه.50خربةزامزالدناني 

زالباشا)رجمزالمضمارز21. البقعان.51(عي  

ز.52تلزعمتا22. زوالجنون   تلزالبقعانزالشماىل 

تلزغنام.53تلزغزاله23.

تلزالفخار.54(السيح،زبطنا،زشبا)خربةزأيوبز24.

يدية25. ز.55خربةزالي   تلزالبشي 

تلزالمطابع.56خربةزواديزشعيب26.

تلزالحيات.57خربةزجانبزيرقازاألثري27.

تلزابوزالزيغان.58تلزصافوطزاألثري28.

(عالن)خربةزالديرةز29.
تلزالمزار59.

موقعزبقايازقلعةزالسلط30.


