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تطويرًالبنيةًالتحتيةًوالخدماتًالساسية: أولًا

ازًتاريخًالنج الجراء الجهةًالمسؤولة المشروع
2022 يثًمتًمتًالتنس يقًمعًبدليةًجرشًالكربىًًح

اتًعىلًالتوافقًعىلًتنفيذًالعديدًمنًالتغيًي

عدًاجتاهاتًالسيًيفًوسطًًمدينةًجرشًب

انهتاءًهمرجانًجرش

بدليةًجرشًالكربى

دائرةًالسي

معاجلةًالازدحاماتًاملروريةًوسطًمدينةًجرش

2022-2023 ذًقامتًالوزارةًابلسيًابجراءاتًتنفي-1

امًاملنظومةًال منيةًمنًخاللًمديريةًالامنًالع

وقع،ًاكميات،ًاانرةًامل)ومنًمضهناًحمافظةًجرشً

(،ًتركيبًالس ياجاملراقبةتعزيزً

نًمديريةًالام/وزارةًالس ياحةًوالااثرً

العام

تعزيزًاملنظومةًال منيةًيفًاملواقعًالس ياحيةًوالاثريةً

2022 غالًابرشتًالوزارةًابلتنس يقًمعًوزارةًالاش-1

ةًالعامةًابلكشفًميداينًوالعملًجاريًمعًوزاًر

الاشغالًلتعزيزًاللوحاتًالارشادية

وزارةً+ وزارةًالس ياحةًوالااثر

الاشغالًالعامةًوالإساكنًً

تعزيزًاللوحاتًالارشاديةًادلاةلًعىلًاملواقعًالس ياحيةًوال ثريةً

2023-2025 ظةًومنًمتًخماطبةًالوزاراتًوادلوائرًًيفًاحملاف

ريةًمدي/ مضهناًوزارةًالاشغالًالعامةًوالإساكنً

2023املشاريعًمضنًموازنةًلدراجاشغالًجرشً

بدليةًجرشًالكربىً

وزارةًالاشغالًالعامةًوالاساكنً

ارعًوصفيًحبيثًيسمحًبتحويلًش–دراسةًتوفيًطريقًدائريًملدينةًجرشً

–اجملمتعًاحمليلًءلبناوالفعالياتًللمشاهالتلًيفًاملناس باتًواملوامسًالس ياحيةً

.وانتقالًالزوارًبنيًاملوقعًالاثريًواملدينةًاحلرضيةًبسهوةل
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تطويرًالبنيةًالتحتيةًوالخدماتًالساسية: أولًا

تاريخً
اإلنجازً

الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع

2023-2024 رحهًمتًمناقشةًهذاًاملرشوعًمعًرئيسًالبدليةًمنًاجلًط

كفرصةًاستامثريةً

بدليةًجرشًالكربىً دراسةًتوفيًمواقفًللس ياراتًيفًوسطًاملدينةً

2023 حاةلًعطاءًادلراساتًوالتصامميً كةًالزائرًدراسةًحلًرلعدادمتًاإ

شخاصًذويًالًإ عاقةًيفًاملدينةًال ثريةًوكذكلًمساراتًلل 

ربةًالزائرًيفًوكذكلًاملتطلباتًوالتحسيناتًالالزمةًلتعزيزًجت

املوقع

وزارةًالس ياحةًوالااثر

دائرةًالااثرًالعامة

ذويًالاعاقةلالشخاصتأ هيلًمساراتً

2022-2023 لًرفعًمتًالتنس يقًمعًمديرًمديريةًالنقلًيفًجرشًمنًاج

يوجدًجرشًحيث-كفاءةًش بكةًالنقلًالبيينًوخاصةًعامن

هبذاًاخلصوصً مرشوعًقيدًالتنفيذًحالياًا

لنقلًهيئةًتنظميًقطاعًا+ وزارةًالنقل رفعًكفاءةًش بكةًالنقلًالعامًالبيينًوداخلًاحملافظة
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يصيانةًوتطويرًالمواقعًالسياحيةًوالثريةًونقاطًالجذبًالسياح: ثانياًا

تاريخً
اإلنجازً

الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع

31/12/2022

مرشوعًمضن

هالس ياحةًامليرًس

نس بةًالاجنازً

90%

2023

املوقعًال ثريًالعملًجاريًبتنفيذًأ عاملًصيانةًوترمميًوتعشيبًيف•

حاةلًعطاءًتركيبًس ياجًمعدينًمحلايةًاملوقعً• متًاإ

تاجًاىلًصيانةًمتًالكشفًاحليسًوحرصًاللوحاتًالتفسييةًاليتًًت•

وجاريًالعملًعىلًتصويهباً

حاةلًعطاءًلتأ هيلًوتطويرًالبيتًالعامثين• .متًاإ

ةًًمتًادراجًاانرةًاملوقعًال ثريًمضنًمرشوعًاملنظومةًال مني•

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

دائرةًالااثرًالعامة

ماًتأ هيلًوتطويرًمدينةًجرشًالاثريةًمنًخالل

:  ييل

والرتمميًالصيانةًاعاملاس تكاملً•

ريدراسةًخياراتًطريقةًحاميةًًاملوقعًالاث•

وقعًمعًتديثًاللوحاتًالتفسييةًداخلًامل•

مراعاةًالنظرًيفًطريقةًعرضًًاملضمون

QRCODE+ ونوعيهتاً

العامثينًتنفيذًمرشوعًتأ هيلًوتطويرًاملبىن•

داخلًموقعًجرشًال ثري

ضاءةً• jarash)ليالاًال ثرياملوقعًاإ by 

night  )

31/12/2022 املرشوعًقيدًالتنفيذً دائرةًالااثرًالعامة دارةًوتشغيلًمركزًجرشًالإقلمييًللصيان ةًوالرتممياإ
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بًالسياحيصيانةًوتطويرًالمواقعًالسياحيةًوالثريةًونقاطًالجذ: ثانياًا

تاريخًاإلنجازً الجراءً الجهةً
المسؤولةً

المشروع

2022-2023 ماتًتطويرًالساحةًالهامشيةًوامحلاسيمتً

.ربىالرشقيةًابلتعاونًمعًبدليةًجرشًالك

بدليةًجرشً

ةًوزاًر+ الكربى

الس ياحةً

والااثرً

ربةًمدينيتًاحياءًنقاطًاجلذبًالس يايحًيفًوسطًاملدينةًاحلرضيةًعىلًضوءًجت

.  السلطًوماداب

2023  %75نس بةًاجنازًاملرشوعًبلغت-1

ةًمتًاجنازًدراساتًاجلدوىًالاقتصادي-2

يايحًال وليةًلتحويلًالبيتًكنقطةًجذبًسً 

وزارةًالس ياحة

والآاثر

مشغلً+ ممطع)وتويهلًاىلًنقطةًجذبًس يايحً( سوف)تأ هيلًبيتًالاكيدً

ورسدًقصةًاملاكنً( حرفً
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تطويرًالمساراتًالسياحية: ثالثاًا
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تطويرًالمساراتًالسياحية: ثالثاًا

تاريخً
اإلنجازً

األعمالًالمطلوبةً المعززاتًلختيارًالمسارً معلوماتًالمسارً المسار

2023

زًنس بةًالاجنا

80%

وضعًلوحاتًارشاديةًوداهلً

وضعًاشاراتًداهلً

تديدًجوانبًاملسارًابحلجارةً

اليتًتعرتض)الصغية(تقلميًبعضًالاغصانً

املسارً

تنظيفًاملسارًمنًالقاممةًوالاوساخً

يفًالقطاعًارشاكًاجملمتعاتًامللحيةًاملشاركةًالفاعةل

الس يايحً
متعاتًخلقًفرصًمعلًوتطويرًقدراتًوهماراتًاجمًل

يفًجمالًس ياحةًاملغامرةًاحملليه

ةًعلهياًحاميةًاحمليطًاحليويًمنًالغاابتًواحملافظ

زايدةًفرتةًاقامةًالزائرً

ومتهًخلقًمنتجًس يايحًوالعملًعىلًتطويرهًودمي

علقهامليمتزيًمبوقعًالقبورً

ةًوغاابتًوداينًالشامًوغاب

تًالارزًومحميةًالغزلنًغااب

الريفيًدبنيًوالانهتاءًابلبيت

شًمجلعيةًس يداتًجبالًجًر

9.100kmطولًاملسارً

دبني-الصفصافةرًامس

ةًالمساراتًالقائمةًوالمشغل
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الفرصًالستثماريةًالسياحية:  رابعاًا

أفكار لفرص استثمارية سياحية مقترحة

االجراء  الجهة المسؤولة األعمال المطلوبة إلنجاز المشروع  المشروع

ارةًمتًتزويدًمندوبًالوز

يفًوزارةًًالاستامثر

يمتًابلفرصًاملقرتحةًًل

دراس هتاً

بدليةًجرشًالكربىً ،ًوجباتًكفتياي)طرحًاملوقعًلالستامثرًمنًقبلًالبدليةً

منًقبلًابناءًاجملمتعًاحمليلً(  رسيعة

(  هنرًاذلهب)مطلًًاملدينةًاحلرضيةًً

طيانًًالرشاكتًاملعنيةًابل الرتوجيًوالتسويقً-1 التاكيسًالطائرًيفًمدينةًجرشً

القطاعًاخلاص

البدلية

ا-1 جملالًتشجييعًالقطاعًاحلاصًوامجلعياتًلالستامثرًيفًهذًا هويةًجرشًالاستامثرًيفًجمالًمطامعًاملأ كولتًاحملليةًاليتًتمل

وجلساتًيفًوسطًاملدينة

القطاعًاخلاص تشجييعًالقطاعًاحلاصًلالستامثرًيفًهذاًاجملالً يوتًضيافةالاستامثرًيفًجمالًالزنلًالفنديقًوخماميتًبيئيةًوًب
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السرديةًوقصةًالمكانًوهويةًجرش: خامساًا

تاريخًاإلنجازً الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع
2022 صةًمتًاملبارشةًبتجهزيًق

املاكنًوالعملًجاريًعىلً

اس تكاملهاً

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

دائرةًالااثرًالعامة

اعدادًقصةًاملاكنًلرسدًتطورًاملدينةًاحلرضيةً

2023 عدادًالًفمتً .يملاملبارشةًابإ وزارةًالس ياحةًوالااثرً

هيئةًتنش يطًالس ياحةً

وزارةًالثقافةً

اعدادًفيملًس يايحًعنًحمافظةًجرش
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التدريبًوالـتأهيلًوالتوعيةًالسياحية: سادساًا

الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع
%  100الاجنازًًبنس بةًمت

2022

وزارةًالس ياحةًوًالااثر تدريبًوًتأ هيلًاجملمتعًاحمليل

مس متر وزارةًالس ياحةًوًالااثر
يةًاجملمتعتوعيةًاجملمتعًاحمليلًبأ مهيةًالس ياحةًيفًخلقًفرصًمعلًوتًن
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الخدماتًاللكترونية: سابعاًا

تاريخًاإلنجازً الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع
2023 جاريًالعملًعىلًاهناءً

املراحلًالهنائيةًمنً

املرشوع

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

هيئةًتنش يطًالس ياحةً

وماتًالس ياحيةًانشاءًموقعًالكرتوينًللمحافظةًيتضمنًاكفةًاملعل

جاربًواخلدماتًاملتوفرةًواملواقعًالس ياحيةًوالاثريةًوالت

آتًالس ياحيةًمقديمًاخلدمات ملوقعًوربطًاالس ياحيةًواملنشأ

الالكرتوينًبتطبيقًالكرتوينًلتسهيلًمعليةًاحلجزًوادلفع

2023 متًتركيبًالبواابت وزارةًالس ياحةًوالااثرً

دائرةًالااثرًالعامة

والاثريةًمنًتنظميًمعليةًادلخولًواخلروجًيفًاملواقعًالس ياحية

خاللًبواابتًالكرتونية
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الفعالياتًوالنشطةً: ثامناًا

تاريخًاإلنجازً الجراءً الجهةًالمسؤولة المشروع
2023 جرشًايلًمتًتنفيذًفعالياتًلي

الرمضانيةًوسيمتًجتهزي

2023روزانمةًلعامً

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

وزارةًالثقافةً

الهيئاتًالثقافية

اصدارًروزانمةًلفعالياتًحمافظةًجرشً

2023 حسب)افتتاحًاملهرجانً

التارخيًاحملددًمنًقبلً

(ادارةاملهرجان

وزارةًالثقافةً

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

.  همرجانًجرشًللثقافةًوالفنون•

2023 ةًالعملًجاريًمنًقبلًالرشك

ةًلتصويبًال وضاعًاملالي

والقانونية

وزارةًالس ياحةًوالااثرً

دائرةًالااثرًالعامةً

احياءًالعرضًالروماين
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الخارطةًالسياحيةًفيًمحافظةًجرش: تاسعاًا

تاريخًاإلنجازً الجراءً الجهةً
المسؤولة

المشروع

2023 املادةًًاحملتوىًًومتًجتهزيً

لتحويلًاخلارطةًاىلً

خارطةًالكرتونيةً

وزارةًالس ياحةً

والآاثر

امةدائرةًالآاثرًالع

هيئةًتنش يط

الس ياحةً

تجًالس يايحًيفًانشاءًخارطةًس ياحيةًالكرتونيةًلتشبيكًاكفةًعنارصًاملًن

جرشً

آتًس ياحيةً–مساراتًس ياحيةً–مواقعًس ياحيةًواثريةً) –منشأ

خل... معارضًتسوق،ًمقديمًخدمات،–فعالياتً (اإ
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التسويقًوالترويج: عاشراًا

تاريخًاإلنجازً الجهةًالمسؤولة األولوية المشروع

2023-2024 ياحةًهيئةًتنش يطًالسً  أ ولويةًمتوسطة حافظةًحالًاعدادًخطةًتسويقيةًوتروجييةًللمحافظةًوربطهاًمعًاخلارطةًالس ياحيةًللم

الانهتاءًمنًجتهزيًاملنتجًالس يايح
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مشروعًتأهيلًالبيتًالعثماني❖
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منطقةًسوفً–مشروعًتأهيلًبيتًالكايدً❖
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مشروعًتركيبًالسياجًحولًالمدينةًاألثريةً❖
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مشروعًتدريبًوتاهيلًابناءًالمجتمعًالمحليً❖
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مشروعًتأهيلًالموقعًالسياحيً❖
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مشروعًالمساراتًالسياحية❖
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مشروعًتجهيزًالموقعًاأللكترونيًوالخارطةًالسياحيةًلمحافظةًجرش❖



...جرش تستحق 
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راسمالناالسياحة 


