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.ويه اثين اعىل كثافة ساكنية يف اململكة بعد اربد2مك/ فرد 655الكثافة الساكنية (. 2أ لف مك89املساحة اللكية للمملكة )2مك410تبلغ مساحة حمافظة جرش •

.م عن سطح البحر570مك، وترتفع 48تقع جرش شامل العامصة عامن حبوايل •

ىل• داراًي ا  .لواء واحد هو لواء قصبة جرش و قضائني هام قضاء برما وقضاء املصطبة: تقسم جرش ا 

%.48، نس بة ال انث 2020أ لف نسمة هناية عام ( 268.3)بلغ عدد ساكن حمافظة جرش •

جاميل ساكن اململكة حىت هناية عام % 2.5شلك ساكن حمافظة جرش • .2020من ا 

(.ساكن احلرض% 77)، %23نس بة الساكن يف الريف •

.م2020يف عام عىل مس توى اململكة (%23)قابل م%( 21)معدل البطاةل •

.  م2020يف عام %36معدل البطاةل دلى ال انث •

الف ( 37.4)من اجاميل العاملني يف حمافظة جرش والبالغ عددمه 2020عىل التوايل عام (% 5.2)و (% 4.8)نس بة العامةل يف قطاعي الس ياحة والزراعة حوايل •

.عامل

.2017عام عىل مس توى اململكةدينار( 11242)دينار مقابل ( 9078)متوسط دخل ال رسة الس نوي •

.2010عىل مس توى اململكة عام ( %14.4)مقارنة مع ( %20.3)جرش بلغت نس بة الفقر يف •

جاميل عدد الفقراء يف اململكة ( %1.3)أ لف فرد بنس بة ( 11.9)عدد ال فراد الفقراء • .2010من ا 

.  أ لف دومن97بواقع مساحة اجاملية % 23.5نس بة مساحة الغاابت ابلنس بة ملساحة احملافظة •

مقدمة عن محافظة جرش 

دائرة االحصاءات العامة : المصدر
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الميزات التنافسية لمحافظة جرش 

افضل منوذج  مدينة الكس يكية رومانية متاكمةل خارج روما عىل مس توى العامل •

(  الطبيعي والبييئ) التنوع احليوي •

جاذبة للساحئ ال جنيب والعريب واحمليل •

موقع جرش الاسرتاتيجي وقرهبا من حمافظات الشامل والوسط•

وجود محميات متنوعة حيوانية نباتية طبيعية •

املطامع الس ياحية املمتزية وقرهبا من املناطق ال ثرية •

وجود سوق للحرف اليدوية •

تنوع ومتزي املنتج الغذايئ من أ لبان وأ جبان وزيتون•

(الثقافية، املغامرة، ادلينية، زراعية بيئية، الطعام) تنوع ال مناط الس ياحية •

وجود مركز صيانة وترممي وسط املدينة•

وسط املدينة التارخيي اذلي حيتوي عىل معامل جاذبة للزوار•

وجود سد املكل طالل وهنر الزرقاء•
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في محافظة جرش( المنتج السياحي)الواقع السياحي 

:يعرف املنتج الس يايح حبسب منظمة الس ياحة العاملية بأ نه

ىل املعامل الس ياحية واملرافق واخلدمات ا  افةمزجي من العنارص امللموسة وغري امللموسة يف نقطة جذب معني، مثل املوارد الطبيعية والثقافية واملعامل املصنعة من قبل ال نسان ابلض"

"وال نشطة

منظمة الس ياحة العاملية: املصدر

مواقع اثرية وس ياحية 

مسارات س ياحية

هاتمحميات طبيعية ومتن 

خماميت ونزل بيئية

منشأ ت س ياحية 

الفعاليات والانشطة 

التجارب الس ياحية 
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في محافظة جرش( المنتج السياحي)الواقع السياحي / تابع... 

أ مه املواقع ال ثرية 
املدينة ال ثرية•

وادي ادلير / موقع الربكتني•

وسط البدل / امحلامات الرشقية•

وادي ادلير / رضحي جرمانوس•

النيب هود / كنيسة قرمل•

دير الليات / كنيسة زقريط•

دوار املنزتة / كنيسة املقربة•

ظهر الرسو / املقربة امللكية•

ابب عامن / تل أ بو الصوان•

وادي ادلير / كنيسة املمثنة•

كنيسة بوركوبيس •

املسارات الس ياحية 

دبني -مسار الصفصافة •

(غاابت الس نداين)مسار ريف جرش البييئ •

مسارات محمية املأ وى•

مسارات محمية غاابت دبني •

املواقع الرتاثية 

... (ارة الرتاثية بيت الاكيد، احل: امثةل)املباين الرتاثية يف احملافظة •

احملميات 

محمية غاابت دبني•

محمية املأ وى للطبيعة والربية •

محمية الغزلن •

محمية ال رز •

محمية ال مري محزة •

محمية غاابت سوف •

املائية املصادر 

سد املكل طالل •

هنر الزرقاء/ نبع امحلام•

املواقع ادلينية

مقام النيب هود•

العذراءالس يدةدير •

(  احليواين النبايت) التنوع احليوي 

IBAسد املكل طالل  + غاابت دبني/ مشاهدة الطيور •

غاابت دبني / النبااتت النادرة •



الفعاليات وال نشطة
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في محافظة جرش( المنتج السياحي)الواقع السياحي / تابع... 

الس ياحيةاخلدمات
ىلابل ضافةرسير130وبسعةجنمتنيبتصنيفواحدفندق• شعيبفندقا 

رسير15بسعةمصنفغري

(رسير38/أ كواخ10)(البييئاملطلنزل)بييئنزل•

(رسير80/خمية23)(والتحديللمغامراترينجرخممي)بييئخممي•

(شاليه12)املأ وىمحميةنزل•

غرفة(60)جرشش باببيت•

شالهيات8)(رسير340/للطالبغرفة49)الكشفيبسمةال مريةخممي•

(رسير32/للعائالت

(س يايحمطعم11)الس ياحيةاملطامع•

(48عدد)الرشقيةالتحفمتاجر•

(3عدد)والعمرةاحلججماليفتعملوسفرس ياحةماكتب•

(فعاةلمجعية25منأ كرث)مجعيات•

(مزرعة250منأ كرث)خاصةمزارع•

همرجان جرش

احلدث ال برز عىل روزانمة ال حداث يف جرش والاردن واملنطقة

1983همرجان ثقايف فين يقام س نواًي منذ عام 

.ردن ودول العاملبادل ال رث الثقايف والفنون والنتاج ال ديب ما بني الايسامه يف ت 

يس تضيف اشهر القامات الفنية والثقافية من مجيع احناء العامل

دارة املهرجان ختصص  . الاردنينيدلمع املثقفني واملبدعني والفناننيمساحة هممة ا 

فعاليات يمت العمل عىل اعاد تفعيلها

(الرشكة الاردنية ل حياء الرتاث)العرض الروماين 

(  الصوت والضوء)فعالية جرش لياًل 

الس ياحيةالتجارب
(34عدد)انتاجيةمطاخب•

اليدويةاحلرف•

(اخل..سامق،اجبان،البان،،الاوليفرياالعسل،)احملليةاجلرش يةاملنتجات•

وصناعتهالعسلاس تخالصجتربة•

البلوطمنالنبتصنيعجتربة•

والرشكس يةالفالحيةالقطبة/الرشقيةاملطرزات•

الشعبيةاملأ كولتطهييعىلالتدريب•
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المؤشرات السياحية في محافظة جرش
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التحديات التي تواجه السياحة في محافظة جرش

حتدايت ترشيعية ،،، تنظميية ،،،  ادارية  : أ ول

رتكعيات وعدم التنس يق املشرج تداخل الصالحيات واحلاجة لتعديل بعض الترشيعات ملواكبة متطلبات التطوير  ،،، عدم توافق بعض الانظمة مع متطلبات التطوير،،، تعدد امل

.  حمدودية املوارد املالية -( اخل..طرق، نقل، ترصيف مياه، )ضعف منظومة البنية التحتية : البنية التحتية واخلدمات الاساس ية : اثنياً 

.عدم وجود جتارب س ياحية متاكمةل داخل احملافظة–حمدودية جاهزية نقاط اجلذب الس يايح لس تقطاب الزوار :واقع املواقع الس ياحية والاثرية ونقاط اجلذب الس يايح : اثلثاً 

.ضعف ارشاك ابناء اجملمتع احمليل لتقدمي اخلدمات مضن هذه املسارات–عدم وجود هجة تدير املسارات الس ياحية : املسارات الس ياحية: رابعاً 

الفرص الاستامثرية الس ياحية :  خامساً 

.عدم وجود دراسات سوق نوعية–ة لهاعدم مواكبة احتياجات الساحئ والاس تجاب–ضعف الاقبال عىل الاستامثرات الس ياحية نظرا لرتفاع التاكليف، عدم الاقبال عىل تطوير البيوت الرتاثية كنقاط جذب س يايح

.افتقار نقاط اجلذب لقصة املاكن والاماكانت الاكمنة: الرسدية وقصة املاكن: سادساً 

.  ضعف الاقبال عىل العمل يف الس ياحة-ضعف اندماج اجملمتع احمليل يف العملية الس ياحية : التدريب والـتأ هيل والتوعية الس ياحية:  سابعاً 

اخلدمات الالكرتونية: اثمناً 

(.ادلفع الالكرتوين–احلجز الالكرتوين –معلومات ما قبل احلجز )حمدودية امتتة اخلدمات الالكرتونية يف املنشأ ت الس ياحية 

(روزانمة جرش)الفعاليات والانشطة : اتسعاً 

(.  اخل.. ثقايف –زراعي –س يايح )عدم وجود فعاليات ومعارض جمدوةل مضن روزانمة من اكفة القطاعات 

اخلارطة الس ياحية يف حمافظة جرش: عارشا

.تعدد مصادر املعلومات وعدم تاكملية املعلومات الرضورية ل عداد خارطة س ياحية حملافظة جرش

التسويق والرتوجي: احدى عرش

(.حمليًا واقلمييًا وعامليا)عدم وضوح عالمة حمافظة جرش الس ياحية التسويق 

.  رضورة اعطاء قطاع الس ياحة ال ولوية والامهية كقطاع تمنوي رافد للخزينة قادر عىل توفري فرص معل وحتسني الواقع الاقتصادي للمحافظة ❖
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محاور الخطة

تطوير البنية التحتية واخلدمات الاساس ية: أ ولً 

تطوير املواقع الس ياحية والاثرية ونقاط اجلذب الس يايح: اثنياً 

تطوير املسارات الس ياحية: اثلثاً 

الفرص الاستامثرية الس ياحية:  رابعاً 

الرسدية وقصة املاكن وهوية جرش: خامساً 

التدريب والـتأ هيل والتوعية الس ياحية: سادساً 

اخلدمات الالكرتونية : سابعاً 

الفعاليات والانشطة : اثمناً 

اخلارطة الس ياحية حملافظة جرش: اتسعاً 

التسويق والرتوجي: عارشاً 
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تطوير البنية التحتية والخدمات االساسية: أوالا 

الشركاء الجهة المسؤولة االولوية المشروع
احملافظة

غرفة التجارة

بدلية جرش الكربى

دائرة السري

أ ولوية قصوى معاجلة الازدحامات املرورية وسط مدينة جرش

وزارة الس ياحة والااثر الادارة / مديرية الامن العام

س ياحةامللكية محلاية البيئة وال 

أ ولوية قصوى تعزيز املنظومة ال منية يف املواقع الس ياحية والاثرية 

البدلايت

وزارة الاشغال العامة والاساكن  

وزارة الس ياحة والااثر  أ ولوية قصوى تعزيز اللوحات الارشادية ادلاةل عىل املواقع الس ياحية وال ثرية 

الوزارات املعنية+ احملافظة  بدلية جرش الكربى ةاولوية متوسط يتطبيق الاحاكم التنظميية لتفادي التشوهات البرصية وضامن التنامغ والتطوير احلرض 

وزارة الس ياحة والااثر  بدلية جرش الكربى 

وزارة الاشغال العامة والاساكن 

اولوية قصوى ملناس بات واملوامس حبيث يسمح بتحويل شارع وصفي التل يف ا–دراسة توفري طريق دائري ملدينة جرش 

.واملدينة احلرضية بسهوةلوانتقال الزوار بني املوقع الاثري–الس ياحية للمشاه والفعاليات لبناء اجملمتع احمليل 

غرفة جتارة جرش

دائرة السري  /القطاع اخلاص

بدلية جرش الكربى  اولوية قصوى دراسة توفري مواقف للس يارات يف وسط املدينة 

اص اجمللس الاعىل حلقوق الاشخ

ذوي الاعاقة

وزارة الس ياحة والااثر

دائرة الااثر العامة

بدلية جرش الكربى

اولوية قصوى تأ هيل مسارات لالشخاص ذوي الاعاقة
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تطوير البنية التحتية والخدمات االساسية: أوالا 
الشركاء الجهة المسؤولة األولوية  المشروع

دائرة السري+ البدلايت نقل هيئة تنظمي قطاع ال + وزارة النقل أ ولوية قصوى رفع كفاءة ش بكة النقل العام البيين وداخل احملافظة

اربد/دمع مايل لتشغيل خطوط النقل العام يف حمافظة جرش

وزارة /القطاع اخلاص

دةالاقتصاد الرمقي والراي

نقل هيئة تنظمي قطاع ال + وزارة النقل أ ولوية قصوى بناء القاعدة اجليوماكنية لهيئة تنظمي النقل الربي

/  وزارة الاقتصاد الوطين

هيئة تنظمي قطاع 

أ مانة عامن / التصالت

ع القطا/البنك املركزي/

اخلاص

نقل هيئة تنظمي قطاع ال + وزارة النقل أ ولوية متوسطة دخال نظام النقل اذليك  لتحسني خدمة النقل العام(  (Intelligent Transport Systemا 

احملافظة 

وزارة الس ياحة والااثر 

يل مؤسسات  اجملمتع احمل

وزارة البيئة

البدلايت

أ ولوية قصوى ادامة مس توى النظافة والصحة العامة يف احملافظة 

دارة النفاايت واملامرسات الصديقة للبيئة  تشجيع املنشأ ت الس ياحية عىل ا 

وزارة الس ياحة والااثر  وزارة التصالت 

رشاكت التصالت

أ ولوية قصوى يف املواقع الس ياحية والاثريةWi-Fiتوفري خدمة 

البنوك  وكمجعية البن/وزارة الس ياحة والااثر أ ولوية قصوى توفري خدمة الرصاف ال يل يف مركز زوار جرش او السوق احلريف
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سياحيتطوير المواقع السياحية واالثرية ونقاط الجذب ال: ثانياا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية المشروع

البدلايت 

وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة أ ولوية قصوى

أ ولوية قصوى

أ ولوية قصوى

أ ولوية قصوى

ليةأ ولوية مس تقب 

ليةأ ولوية مس تقب 

:  تأ هيل وتطوير مدينة جرش الاثرية من خالل ما ييل

والرتممي الصيانة اعاملاس تكامل •

دراسة خيارات طريقة حامية  املوقع الاثري•

QRCODE+حتديث اللوحات التفسريية داخل املوقع مع مراعاة النظر يف طريقة عرض  املضمون ونوعيهتا •

تنفيذ مرشوع تأ هيل وتطوير املبىن العامثين داخل موقع جرش ال ثري•

ضاءة •  Jarash by nightلياًل ال ثرياملوقع ا 

(  املتحف املفتوح) أ و اكرثديقة أ ثريةحانشاء •

امجلعيات وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة

ة أ ولوية متوسط ق تعلاميت واحضة دراسة اماكنية ختصيص مواقع حمددة يف املوقع ال ثري للسامح بتقدمي اخلدمات الرضورية للزائر وف

وزارة الس ياحة والااثر

الكاجلهات املعنية ابلس مت

دائرة الااثر العامة ةأ ولوية متوسط اس تكامل أ عامل التنقيب والصيانة وامحلاية يف كنيسة املقربة بعد الاس متالك 

وزارة الس ياحة والااثر دائرة الااثر العامة ةأ ولوية متوسط صيانة وترممي املقربة امللكية وتركيب لوحات تفسريية 

وزارة الس ياحة والااثر

الكاجلهات املعنية ابلس مت

دائرة الااثر العامة ليةأ ولوية مس تقب  (  كنيسة النيب هود، كنيسة املقربة، تل أ بو الصوان) اس تكامل اجراءات الاس متالك للمواقع الاثرية 

وزارة الس ياحة والااثر دائرة الااثر العامة ةأ ولوية متوسط انشاء متحف حديث وعرصي يف حمافظة جرش
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لسياحيتطوير المواقع السياحية واالثرية ونقاط الجذب ا: ثانياا 

الشركاء ةالجهة المسؤول األولوية  المشروع
وزارة الس ياحة وال اثر

هجات ماحنة

البدلايت

القطاع اخلاص

أ ولوية قصوى .  اداباحياء نقاط اجلذب الس يايح يف وسط املدينة احلرضية عىل ضوء جتربة مدينيت السلط وم

بدلية سوف

جملس احملافظة

روزارة الس ياحة وال اث أ ولوية قصوى ة املاكن ورسد قص( مشغل حرف + مطعم)وحتويهل اىل نقطة جذب س يايح ( سوف)تأ هيل بيت الاكيد 

وزارة الس ياحة وال اثر

هجات ماحنة

ى بدلية جرش الكرب 

القطاع اخلاص

أ ولوية متوسطة بيت ) وغريها مثل قيةوضيافة وحتف رش مبيتبيوت تأ هيل املباين الرتاثية لس تخداهما للخدمات الس ياحية  ك 

(، احلارة الرتاثيةينداكن املاردي،بيت س بع العيش، بيت الاخرس، بيت العموري ،بيت عارف شوقه ، البين

وزارة الس ياحة والااثر

اية امجلعية امللكية محل

الطبيعة

وزارة البيئة

وزارة الزراعة 

سلطة وادي ال ردن

القطاع+ البدلايت 

اخلاص

يةأ ولوية مس تقبل  دارة  املناطق املطةل واجملاورة  لسد املكل طالل وهنر الزرقاء لتصبح هميأ ة لس تقبال دراسة تأ هيل وتطوير وا 

ات، اسرتاحة تعزيز متطلبات السالمة العامة، توفري اخلدمات ال ساس ية، تأ هيل مطالت وجلس)الزوار مثل 

(  اخل...،أ كشاك 
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تطوير المسارات السياحية: ثالثاا 
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تطوير المسارات السياحية: ثالثاا 

الشركاء ضمن المسار  متطلبات المسار  معلومات المسار  األولوية المسار
وزارة الس ياحة وال اثر

هيئة تنش يط الس ياحة 

وزارة الزراعة 

بيعةامجلعية امللكية محلاية الط 

اجملمتع احمليل 

هجات ماحنة

خطوطثالثةمنمكونةعالماتوضع•

مرت50لكاملساراجتاهلتحديدالوانبثالثة

.للبيئةصديقةتكونحبيث

نيسقالت خاللمنللس ياحاخلدماتتقدمي•

لدارةحملليةاوامجلعياتاحمليلاجملمتعأ بناءمع

والرشابالطعامخدماتتقدميو املسار

اابتغمحميةملعباسرتاحةمعالتنس يق•

رللمسااسرتاحةمكحطةليكوندبني

اخلارطةعىلووضعهاملسارتسويق•

جرشحملافظةالس ياحية

احمليلاجملمتعابناءوتأ هيلتدريب•

متخصصدليل•

(لحداثيات)اGPSموقعيحتديد•

مك 12:  طول املسار•

سهل: درجة الصعوبة •

أ ولوية قصوى دبني-الصفصافةر امس

ة المسارات القائمة والمشغل
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الشركاء ضمن 
المسار 

متطلبات المسار  معلومات المسار األولوية المسار

وزارة الس ياحة وال اثر

البدلايت 

وزارة الزراعة 

اجملمتع احمليل 

هجات ماحنة

دليل متخصص•

ق مع تقدمي اخلدمات للس ياح من خالل التنيس•

ة لدارة املسار أ بناء اجملمتع احمليل وامجلعيات احمللي

وتقدمي خدمات الطعام والرشاب 

ياحية التسويق ووضع املسار عىل اخلارطة الس  •

(  بروشورات)

(الاحداثيات) GPSحتديد موقعي •

مك 12:  طول املسار•

سهل : درجة الصعوبة •

تقدمي خدمة  الطعام والرشاب يمت •

مجعية ريفومنتجات حملية من انتاج

شاب جرش التعاونية  مثل املربيات وال ع 

الطبية ومنتجات ال لبان اجلرش ية

أ ولوية قصوى مسار محمية وادي 

ريف جرش/الس نداين

محمية غاابت دبني 

RSCN

وزارة الس ياحة والااثر 

وزارة الزراعة 

دليل متخصص•

ياحية التسويق ووضع املسار عىل اخلارطة الس  •

(  بروشورات)

(الاحداثيات)GPSحتديد موقعي •

مك 13:  طول املسار•

يوجد دليل بييئ س يايح •

يمت تقدمي خدمات الطعام والرشاب•

مية تمت مراقبة ومحمية من مفتيش احمل •

أ ولوية قصوى مسارات محمية غاابت دبني

مؤسسة / محمية املأ وى 

ال مرية عالية 

وزارة الس ياحة والااثر 

دليل متخصص•

GPS( الاحداثيات)حتديد موقعي •

مك 10:  طول املسار•

توفر خدمات طعام ورشاب ومبيت •

أ ولوية قصوى مسارات محمية املأ وى 

تطوير المسارات السياحية: ثالثاا 
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تطوير المسارات السياحية: ثالثاا 

الشركاء ضمن المسار  متطلبات المسار  معلومات المسار  األولوية المسار

وزارة الس ياحة وال اثر

دائرة الااثر العامة 

بدلية جرش الكربى 

اجملمتع احمليل  

امجلعيات 

غرفة جتارة جرش 

عادة• املدينةطوسيفالرتاثيةواملباينال ماكناحياءا 

,املدينةوسط,الرشقيةامحلامات,الرتاثيةاحلارة)

.(اخل...

لتجاريةاللمحالتوال بوابوااملظالتال رماتتنظمي•

املسارمنطقةمضن

ل توفري وتشغيل خدمة الطعام والرشاب من خال•

قامة  تراثية مقايهتراثية  و مطامع س ياحية و تشجيع ا 

ةل ادللالت التحف الرشقية،حم)تشجييع اقامة •

(  خدمة املبيت، املتخصصة 

وثقافية(ةفوللكوري)وشعبيةس ياحيةفعالياتاقامة•

ملمتاكبرانمجمضنالرشقيةامحلاماتساحةيف

جناحيفتسامه .الربطمعليةا 

مك 2:  طول املسار•

سهل : درجة الصعوبة •

أ ولوية متوسطة  اذلهبهنرمسار 

يلها المسارات يتم العمل على تشغ
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تطوير المسارات السياحية: ثالثاا 

الشركاء ضمن المسار  متطلبات المسار معلومات المسار  األولوية المسار

وزارة الس ياحة وال اثر

بدلية جرش الكربى 

وزارة الزراعة 

امجلعيات 

ف مواقحصية و مرافق  

وطعام خدمات ايواء /

ورشاب وممارسة 

الزراعيةالس ياحة 

مك 12: طول املسار•

الس ياحة البيئية •

، ويصلح زراعيةوال

ع لميش وس يارات ادلفل

التخيمي  / الرابعي

أ ولوية مس تقبلية  الزرقاءهنرمسار 

المسارات المقترحة 
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الفرص االستثمارية السياحية:  رابعاا 
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الفرص االستثمارية السياحية:  رابعاا 
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الفرص االستثمارية السياحية:  رابعاا 

الشركاء الجهة المسؤولة األعمال المطلوبة إلنجاز المشروع  األولوية المشروع

وزارة الس ياحة وال اثر القطاع اخلاص

البدلية

جملال تشجييع القطاع احلاص وامجلعيات لالستامثر يف هذا ا-1 أ ولوية قصوى هوية جرش الاستامثر يف جمال مطامع املأ كولت احمللية اليت حتمل

وجلسات يف وسط املدينة

وزارة الس ياحة وال اثر

البدلايت 

القطاع اخلاص تشجييع القطاع احلاص لالستامثر يف هذا اجملال  أ ولوية قصوى يوت ضيافةالاستامثر يف جمال النل الفنديق وخماميت بيئية وب 

بدلية سوف

أ بناء اجملمتع احمليل

القطاع اخلاص 

وزارة الس ياحة وال اثر

القطاع اخلاص

أ عامل التأ هيل والصيانة -1 أ ولوية قصوى (  لبيتمطعم، مشغل، حرف يدوية، قصة ا) تشغييل بيت الاكيد 

وزارة الس ياحة وال اثر البدلايت 

ابناء اجملمتع احمليل

حتديد البيوت الرتاثية وملكياهتا  -1

معل دراسة ميدانية للبيوت الرتاثية -2

يد طبيعة املرشوع تشغيل البيوت من قبل أ بناء اجملمتع احمليل مع حتد-3

ةأ ولوية متوسط (  همن س ياحية)اس تخدام البيوت الرتاثية لتقدمي اخلدمات الس ياحية 

وزارة الس ياحة وال اثر

وزارة الزراعة 

البدلايت 

القطاع اخلاص  لس ياحةدراسة ميدانية لتحديد  الاماكن او املواقع الس ياحية املؤهةل-1

املغامرة 

حتديد النشاطات -2

حتديد اخلدمات املطلوبة -3

ةأ ولوية متوسط الاستامثر يف جمال س ياحة املغامرة

RSCN/ وزارة الس ياحة

والااثر

ة وزارة الزراع/ وزارة البيئة

سلطة وادي ال ردن 

البدلايت

القطاع اخلاص 

أ عامل التأ هيل والتطوير وحتديد اخلدمات الالزمة -1

دراسة ميدانية لتحديد امللكيات لالرايض-2

ةبليأ ولوية مس تق  وهنر دراسة اماكنية اقامة خدمات يف منطقة حميط سد املكل طالل

(ايهمطامع، خممي بييئ، س ياحة املغامرة، جلسات ومق) الزرقاء  
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الفرص االستثمارية السياحية:  رابعاا 

الشركاء الجهة المسؤولة األعمال المطلوبة إلنجاز المشروع  األولوية  المشروع
وزارة الس ياحة وال اثر 

دائرة الااثر العامة 

بدلية جرش الكربى من قبل (  رسيعةكفترياي، وجبات)طرح املوقع لالستامثر من قبل البدلية 

ابناء اجملمتع احمليل 

أ ولوية قصوى هنر)مطل  املدينة احلرضية  

(  اذلهب

وزارة الس ياحة وال اثر 

دائرة الااثر العامة 

الرشاكت املعنية 

ابلطريان  

الرتوجي والتسويق -1 أ ولوية قصوى رش التاكيس الطائر يف مدينة ج

دارة  اجلهات املعنية اب 

املسارات 

أ بناء اجملمتع احمليل 

وزارة الزراعة 

وزارة الس ياحة والااثر

البدلايت 

مشغل حتديد اخلدمات اليت جيب توفريها  مضن لك مسار قامئ و -1

ول لك او البيوت عىل طلالرايضدراسة ميدانية لتحديد امللكيات -2

مسار 

طرح الفرص استامثرية -3

أ ولوية قصوى ادارة وتوفري اخلدمات الالزمة

يت املب ) مضن املسارات القامئة 

وت والطعام والرشاب للزوار وبي

(الضيافة

دارة  اجلهات املعنية اب 

املسارات 

وزارة الزراعة 

أ بناء اجملمتع احمليل 

وزارة الس ياحة والااثر

دائرة الااثر العامة

البدلايت 

حتديد اماكن تواجد الكرفان ابلتنس يق مع اجلهات املعنية-1

حتديد أ وقات تقدمي اخلدمة -2

ةأ ولوية مس تقبلي Food truck  / كرفان طعام

متنقل 
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الفرص االستثمارية السياحية:  رابعاا 

الشركاء الجهة المسؤولة األعمال المطلوبة إلنجاز المشروع  األولوية  المشروع
وزارة الس ياحة وال اثر

وزارة الزراعة 

البدلايت 

القطاع اخلاص

وزارة البيئة 

وزارة الزراعة

امجلعيات الس ياحية 

معل دراسة ابلتنس يق مع اجلهات املعنية حول الاماكن املقرتحة  ة أ ولوية متوسط Eco Lodges   نزل بيئية

صديقة للبيئة 

وزارة البيئة

وزارة الس ياحة وال اثر 

بدلية جرش الكربى

وزارة الزراعة  

القطاع اخلاص

ىل القطاع حتديد الاماكن املناس بة لنشاء احلديقة ومن مث طرح الفكرة ع

اخلاص

ةأ ولوية متوسط حدائق ) الس ياحة الزراعية 

(اخل... زراعية، حدائق فراشات،
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السردية وقصة المكان وهوية جرش: خامساا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية  المشروع
أ بناء اجملمتع احمليل 

مجعية أ دلء الس ياحة  

وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة

وزارة الثقافة 

بدلية جرش الكربى 

أ ولوية قصوى اعداد قصة املاكن لرسد تطور املدينة احلرضية 

أ بناء اجملمتع احمليل 

البدلايت 

وزارة الس ياحة والااثر 

هيئة تنش يط الس ياحة 

وزارة الثقافة 

أ ولوية قصوى اعداد فيمل س يايح عن حمافظة جرش

رشاكت )القطاع اخلاص 

branding)

وزارة الس ياحة والااثر 

هيئة تنش يط الس ياحة 

أ ولوية قصوى تصممي الهوية الس ياحية حملافظة جرش 
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التدريب والـتأهيل والتوعية السياحية: سادساا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية  المشروع
حمافظة جرش

دائرة الااثر العامة 

البدلايت

ةاملراكز الش بابي/وزارة الش باب

وزارة الثقافة

مجعيات اجملمتع احمليل

مؤسسة التدريب املهين

وزارة الس ياحة و الااثر أ ولوية قصوى

تدريب و تأ هيل اجملمتع احمليل
رشاك س يايح والفرص يف جمالت العمل ال والتاهيلاجملمتع احمليل بربامج التدريب ا 

ة و ذكل كام هو مبني التشغيلية اليت س توفرها املشاريع اليت ستنفذ من خالل هذه اخلط

اصل، خدمة الطعام و الرشاب، خدمة الايواء، همارات التو )أ دانه عىل سبيل املثال 

(اخل...الاسعافات الاولية، التسويق الالكرتوين،

حمافظة جرش

دائرة الااثر العامة 

البدلايت

ةاملراكز الش بابي/وزارة الش باب

وزارة الثقافة

مجعيات اجملمتع احمليل

مؤسسة التدريب املهين

وزارة الس ياحة و الااثر
أ ولوية قصوى

ل وتمنية اجملمتعتوعية اجملمتع احمليل بأ مهية الس ياحة يف خلق فرص مع

احة  مبوجب هذه اخلطة و التوعية ابملشاريع اليت سيمت تنفيذها و الفرص الاستامثرية املت

ابلس ياحة وتمنية ادلور الفاعل و الرئييس  لهذه املشاريع و الفرص الاستامثرية للهنوض

.اجملمتع احمليل 



27

الخدمات االلكترونية: سابعاا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية  المشروع
احملافظة 

رمقيوزارة الرايدة والاقتصاد ال

القطاع الس يايح

 (+brandingرشاكت 

marketing)

اكفة اجلهات املعنية 

وزارة الس ياحة والااثر 

هيئة تنش يط الس ياحة 

أ ولوية قصوى لس ياحية انشاء موقع الكرتوين للمحافظة يتضمن اكفة املعلومات ا

الس ياحية واخلدمات املتوفرة واملواقع الس ياحية والاثرية والتجارب

ق الكرتوين وربط املوقع بتطبيواملنشأ ت الس ياحية مقديم اخلدمات

لتسهيل معلية احلجز وادلفع الالكرتوين 

يئة الادارة امللكية محلاية الب 

والس ياحة 

وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة

أ ولوية قصوى رية من خالل تنظمي معلية ادلخول واخلروج يف املواقع الس ياحية والاث

بواابت الكرتونية

هيئة تنش يط الس ياحة  وزارة الس ياحة والااثر 

القطاع الس يايح

أ ولوية قصوى جز تشجيع املنشأ ت الس ياحية عىل ااتحة معلومات ما قبل احل

وخدمات احلجز وادلفع الالكرتوين

وزارة الرايدة والاقتصاد 

البدلايت / الرمقي

وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة

أ ولوية متوسطة ية والاثرية توفري شاشات الكرتونية تفاعلية يف املواقع الس ياح 
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الفعاليات واالنشطة : ثامناا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية  المشروع
وزارة الس ياحة والااثر 

وزارة الزراعة

وزارة –وزارة الش باب 

الادارة احمللية 

وزارة الثقافة 

الهيئات الثقافية

أ ولوية قصوى اصدار روزانمة لفعاليات حمافظة جرش 

وزارة الس ياحة والااثر 

دائرة الااثر العامة

وزارة الثقافة 

بدلية جرش الكربى

أ ولوية قصوى .معـــرض التــــراث ال ردنــي و ال كــــالت الشعبيــــة• 

.معــــرض املقتنيــــــات الرتاثيـــة• 

طفــــال•  .كرنفــــال لل 

.همرجــــان أ هــــال رمضــــان• 

.حفـــل فنـي فللكـوري• 

.احتفـــال مبناس بة ال عيــــاد الوطنيـــــة• 

.همرجــــان س بيــــل احلوريــــات للشعــر• 

بداعــــــات جرشيـــــــة•  .همرجـان ا 

.عروض فرقـــة احلسيــن املوس يقيــة• 
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الفعاليات واالنشطة : ثامناا 

الشركاء الجهة المسؤولة االولوية المشروع
بدلية جرش الكربى 

امجلعيات

هيئة تنش يط الس ياحة

مديرية الش باب 

اجملمتع احمليل  

وزارة الس ياحة والااثر

دائرة الااثر العامة 

اولوية قصوى دار العام مرسح وفنون بشلك دوري عىل م)معرض للفنون التشكيلية • 

(يف املوقع الاثري 

معرض للحرف اليدوية واملنتجات احمللية •

ليايل جرش  الرمضانية•

وزارة الس ياحة والااثر

دائرة الااثر العامة 

رشكة احياء تراث الاردن  اولوية قصوى احياء العرض الروماين
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الخارطة السياحية في محافظة جرش: تاسعاا 

الشركاء الجهة المسؤولة االولوية المشروع

امجلعيات الس ياحية

امجلعيات التعاونية

روزارة الس ياحة وال اث

دائرة ال اثر العامة

ياحة هيئة تنش يط الس  

اولوية قصوى  جرش انشاء خارطة س ياحية الكرتونية لتشبيك اكفة عنارص املنتج الس يايح يف

عارض م–فعاليات –منشأ ت س ياحية –مسارات س ياحية –مواقع س ياحية واثرية )

خل... تسوق، مقديم خدمات، (ا 
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التسويق والترويج: عاشراا 

الشركاء الجهة المسؤولة األولوية المشروع

وزارة الس ياحة والااثر

دائرة الااثر العامة 

ياحة هيئة تنش يط الس   أ ولوية متوسطة حافظة حال اعداد خطة تسويقية وتروجيية للمحافظة وربطها مع اخلارطة الس ياحية للم

الانهتاء من جتهزي املنتج الس يايح



الخطة التنفيذية لتطوير وادارة موقع جرش األثري 



مخطط موقع جرش األثري 



الكلفة التقديريةاالجراء المطلوب المسؤولية وصف العمل مراحل العمل 

1Fast Track  / 2022

دائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثارتعيين مدير الدارة الموقع األثري     1.1

/ محطة استراحة ثقافية مشروع تأهيل المبنى العثماني    1.2 cultural hub  120,000تم طرح العطاءوزارة السياحة واالثار

1.3

اعداد دراسات لتوفير مسارات ومتطلبات  السياحة الميسرة  

لالشخاص ذوي االعاقة وتوسعة مواقف الحافالت باالضافة الى 

التذاكر، األدالء، ) اعادة تنظيم منطقة الدخول عند السوق الحرقي

( الشرطة السياحية

إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق عطاء 

التنفيذ ألعمال تصميم وتنسيق موقع جرش 

من المدخل لغاية .الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة

الساحة البيضاوية 

45,000قيد إحالة عطاء الدراسات والتصاميم دائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثار

ايجاد منتج سياحي مرتبط بالتجربة الدينية 1.4
ان تصميم شلتر لكنيسة مارينوس قرب بوابة هدري

(ولوحات تفسيرية(+الى اليمين
15,000للشلترطرح مسابقة  إلعداد التصاميم دائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثار

إعادة تفعيل العرض الروماني  1.5
اثراء تجربة السائح من خالل ايجاد فعاليات

وانشطة في الموقع 
0ابرام اتفاقيةدائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثار

اعداد فيديو وثائقي يظهر قيمة جرش االثرية1.6
اعداد مادة ومحتوى يروي قصة جرش على شكل

فيلم وثائقي

+  دائرة االثار العامة+هيئة تنشيط السياحة 

وزارة السياحة واالثار 

تحضير المادة المنوي عرضها من خالل 

الفيديو 
5,000

1.7
تنظيم المنطقة الواقعة بين مركز الزوار وبوابة الدخول المباشرة  

للموقع االثري

ازالة التشوهات البصرية عند منطقة دخول الموقع 

االثري بعد مركز الزوار 
7,000قيد االجراءدائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثار

25,000قيد التنفيذ دائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثاري تركيب البوابات االلكترونية والحجز االلكترونتنظيم عملية الدخول للموقع األثري 1.8

1.9
اعداد الدراسات والتحضيرات  الالزمة الحياء فعالية الصوت 

والضوء 

القصة والتجهيزات واستخدام  المدرج االسمنتي 

لتفعيل فعالية الصوت والضوء 

دائرة االثار العامة + وزارة السياحة واالثار

هيئة تنشيط السياحة +

البحث عن جهة متخصصة إلعداد التحضيرات 

والتجهيزات والدراسات الالزمة بهدف طرحه 

كفرصة استثمارية 

25,000

الخطة التنفيذية  لتطوير وادارة موقع جرش األثري 



1.10
تحديث اللوحات التفسيرية داخل الموقع مع مراعاة النظر في طريقة QRCODE 

+عرض  المضمون ونوعيتها 

مراجعة المادة التفسيرية وتوحيد عملية العرض 

والتفسير للوحات الخارجية 

دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 

اعتماد -2مراجعة المادة والمحتوى 

التنفيذ -3التصميم للوحات 
20,000

تطوير وسط المدينة الحضرية / دراسات ربط الموقع األثري بالمدينة الحضرية 1.11

تفعيل نقاط الجذب في المدينة الحضرية وربطها

، ساحة الحمامات الشوامحارة )بالموقع األثري 

تجربة السائح واعادة استخدام الشرقية،اثراء

تأهيل منطقة الوادي الذهبي( المباني لتراثية

وزارة السياحة واالثار 

-اعداد الدراسات االجتماعية 

االقتصادية  الالزمة ، وتوفير 

تجارب سياحية

20,000

تأهيل الساحة لتصبح مطل بانورامي وجلساتاستخدام ساحة سطح قبو معبد ارتيمس لتصبح اطاللة بانورامية1.12
دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 
5,000طرح فرصة استثمارية  

إقامة فعاليات مسائية بالقرب من المدرج الشمالي1.13
تأهيل الساحات عند منطقة المدرج الشمالي 

الفعاليات القامةليصبح مكان 

دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 
15,000طرح فرصة استثمارية  

180,000من خالل الورش الفنية دائرة االثار العامة ري أعمال صيانة وترميم وتدعيم داخل الموقع األثاعمال الصيانة والتدعيم والحفاظ على مكونات الموقع االثري1.14

اعداد خارطة مسارات سياحية وخيارات متعددة للمسارات 1.15

تصميم مسارات للسائح وخيارات وتفرعات 

ب تضمن تسليط الضوء على جميع نقاط الجذ

داخل الموقع األثري 

دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 
10,000بروشور+ اعداد خارطة للمسارات 

تعزيز المنظومة األمنية في موقع جرش األثري 1.16

تركيب سياج للموقع األثري 

دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 

110,000قيد إحالة العطاء 

تعزيز الكاميرات داخل الموقع األثري 
ح قيد الدراسة النهائية وبصدد طر

العطاء من خالل األمن العام 

سيتم تحويل 

المخصصات الى األمن 

العام 

 JARASH BY/ انارة الموقع األثري 

NIGHT 
قيد اجراء الدراسة االولية

لى سيتم التحديد بناء ع

نتائج الدراسة 

التوعية والتدريب للطاقات البشرية  في الموقع مع اشراك المجتمع المحلي 1.17
اعداد خطة لتدريب وتوعية وتأهيل الطاقات 

البشرة واشراكها مع المجتمع المحلي 

دائرة + وزارة السياحة واالثار

االثار العامة 
15,000قيد اعداد الدراسة 

1.18
ث يتيح تطوير تطبيق الكتروني لتوجيه الزائر للمسارات والمعالم داخل الموقع بحي

للزائر حرية اختيار مدة المسار ونقاط الجذب المتعددة
تصميم تطبيق الكتروني

دائرة + وزارة السياحة  واالثار

ياحة هيئة تنشيط الس+ االثار العامة 
تحديد محتوى التطبيق والمادة 

المنوي عرضها 
20,000

المسؤولية وصف العمل مراحل العمل 
االجراء المطلوب 

ة  الكلفة التقديري

Fast Track  / 2022

الخطة التنفيذية  لتطوير وادارة موقع جرش األثري 



2Mid term/ 2023-2024  

تشغيل فعالية الصوت والضوء لتكون نقطة جذب سياحي  2.1
القصة والتجهيزات واستخدام  المدرج 

ء االسمنتي لتفعيل فعالية الصوت والضو

دائرة االثار + وزارة السياحة واالثار

العامة 

طرح عطاء التنفيذ 
100,000

تحسين عملية العرض للحرف داخل السوق الحرفي2.2
تنظيم عرض المنتجات داخل السوق 

الحرفي 
0تفعيل المتابعة والمراقبةوزارة السياحة واالثار 

2.3
حسب ) تنفيذ كافة متطلبات األشخاص ذوي االعاقة 

(  الدراسات المعدة في مرحلة المسار السريع

ل تحسين طريقة العرض والتفسير داخ

مركز الزوار بحيث تتناسب مع مختلف

( سمعية، بصرية، حركية)االعاقات 

150,000طرح عطاء التنفيذ وزارة السياحة واالثار 

فسيريةلوحات ت+ للكنيسة داخل الموقع االثريشلترتنفيذ 2.4
ات للكنيسة حسب الدراسشلترتركيب 

المعدة ضمن المسار السريع 

دائرة االثار + وزارة السياحة واالثار

العامة 
150,000طرح عطاء التنفيذ 

2.5
إعادة دراسة آلية العرض المتحفي وإدخال التكنولوجيا 

الحديثة في متحف جرش الحالي 

تطوير طريقة العرض داخل المتحف 

واثراء التجربة المتحفية 

دائرة االثار + وزارة السياحة واالثار

العامة 

طرح عطاء دراسات 

تكنولوجيا +وتصاميم
30,000

2.6
اسب دراسة اعادة العرض المتحفي في قبو  زيوس بما يتن

وهويته االصلية مع مراعاة بيئة القبو 

تطوير طريقة العرض داخل المتحف 

واثراء التجربة المتحفية 
دائرة االثار العامة 

طرح عطاء دراسات 

تكنولوجيا +وتصاميم
20,000

3Long  term/ 2025-2027 

3.1
والمدينة تنفيذ وتفعيل عملية الربط بين الموقع األثري

الحضرية 
ط تنفيذ مشاريع وبرامج وفعاليات الرب

دائرة االثار + وزارة السياحة واالثار

العامة 

ر توفير تجارب سياحية وخدمات للزائ

في وسط المدينة

تائج سيتم التحديد حسب ن

الدراسة 

ثقافية، فلكلورية، دينيةتعزيز التجارب السياحية في الموقع االثري3.2
دائرة االثار + وزارة السياحة واالثار 

العامة 
50,000دراسة التجارب وتنفيذها

المسؤولية وصف العمل مراحل العمل 
االجراء المطلوب 

الكلفة التقديرية

الخطة التنفيذية  لتطوير وادارة موقع جرش األثري 
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