


بسم اهلل الرمحن الرحيم

الَّذِينَ آمَنُىاْ وَلَمْ يَلْبِسُىاْ إِميَبنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

صدق اهلل العظيم                       

               82-81: سورة آل عمران اآليات 

1





3





5





موبقـؿوم،مواظلقوحماظزوارمعـماٌؿؾؽيمضصدواماظذؼـمطؾمسؾكمايػوزمأعوغيمريؾمسوتؼفومسؾكمريؾًموضد

ماىفوزمػذامضقودةمعـمحرصًوم،مواظؿقدؼٌماظؿطقؼرماٌفؿيماإلدارةمػذهمغولمصؼدم،ماظعومماألعـمجفوزمتطقر

مم.مواضؿدارمطػوءةمبؽؾماٌفؿماظقرينمدورػومأداءمسؾك

موععماظقزارةمععموتـفضم،ماٌؿؾؽيمسيمواألثرؼيماظلقوحقيماٌقاضعمذيقعمسيماظلقوحقيماظشرريمتـؿشرماظققم

مػذامتـػقذمدؾقؾماظلقوحقيماظشرريمإدارةمأوظًموضدم،معفؿمورينمبقاجىماظلقوحلماظؼطوعمسيمذرطوئـو

متعوعؾفمطؾمسيمؼؼدمم،موعدربمعمػؾمبشريمبؽودرمرصدػومسـمصضاًلموأدواتفو،مإعؽوغوتفومطؾماظقاجى

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.ماٌضقوفموذعؾفماجملقدموتورخيفماظعرؼؼيمضقوصؿفمتؼوظقدمبؽؾمظؾقرـمعشرضًيمصقرةماإلغلوغلمايضوري
ماظؿفوربمحيوطلمعفؿوممنقذجوم،ماظلقوحقيموظؾشرريماظلقوحلمظؾؼطوعماٌشرتكماٌمدللماظعؿؾمذؽؾمظؼد

م،مسوممتؾقمسوعوماظؼطوعمؼشفدػوماظيتمبوظـفوحوتماٌؿقزةماإلدارةمأدفؿًموظؼدم،ماظلقوحلماألعـمسيماظعوٌقي

مواظؿدرؼىماإلدارةمهلذهماظعومماألعـمجفوزمضقودةممتـقفماظذيماٌشؽقرماالػؿؿوممظقالمممؽـومذظؽمؼؽـمومل

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.موايؿوؼيماظضقوصيمحلـمسؾكماظؾشرؼيمظؾؽقادرماٌلؿؿر
ماظشؽرموأضدمم،ماظلقوحقيماظشرريمإدارةموبنيماظلقوحلمواظؼطوعماظقزارةمبنيمايؼقؼيماظشراطيمسؾكمأؤطد

م،موعقزػقفومواآلثورماظلقوحيموزارةمبودؿم،ماألعـؾماظقجفمسؾكماٌؿقزماظقرينمبدورػومظؼقوعفومواالعؿـون

.ماظقرينماظلقوحلماظؼطوعموبودؿ

.ممممممممممحػظماهللماظقرـموضوئدهمجالظيماٌؾؽمسؾداهللماظـوغلمبـمايلنيم،موحػظمذعؾـوماظؽرؼؿم

موُؼشؽؾم،مواألثرؼيماظلقوحقيماٌقاضعمعـمبوآلالفماظقرـمؼـعؿمبقـؿو

ماظدواممسؾكمبرزتم،مواظلقوحماظزوارمعـماآلالفمظعشراتمعفؿومعؼصدًا

ماظضققف،مهلمالءمواالدؿؼرارماألعـمأجقاءمإلضػوءماهلوعيمايوجي

ماظلقوحقيماٌقاضعمبؽؾماٌرورمأثـوءموعراصؼؿفؿمريوؼؿفؿمواجىموريؾ

ماظشرريمإدارةمأضقًمصؼدم،ماٌؿؾؽيمعلوحيماعؿدادمسؾكماٌـؿشرة

ماظلقوحلمظؾؼطوعموعفؿًومأدودقومذرؼؽًوم،متشؽقؾفوموعـذماظلقوحقي

مم،مواآلثورماظلقوحيموظقزارة
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إنمايدؼٌمسـمعػفقمماألعـماٌعوصرمؼؼقدغومظؾقدؼٌمسـمصؾلػيماظعؿؾمسيم

اضؿصودؼيمطوغًمأومجـوئقيمأوماجؿؿوسقيمأومموذؿكمعـوحلمايقوةمدقودقيم

بقؽقيمأومدقوحقيم،مذظؽمأنماظؿققلماظؽؾريمسيماجملوالتمايقوتقيماٌكؿؾػيم

ادؿدسًمهقاًلمجذرؼًومسيمعػفقمماألعـماظعومموووزمطـريًامععطقوتماظػؽرمم

اظؿؼؾقديمإديمآصوقمأطـرممشقظقيمم،مجعؾًمعـمعفؿيماألعـمعفؿيمأدودقيم

عؿطقرةمبلذؽولمومأمنوطمعـمبقـفومسؾكمعػفقمماألعـمموعلؿؿرةمعؿفددةم

.اظلقوحلم

مإديمخالظفماألعـقيماألجفزةمدورمميؿدمحقٌماظشوعؾماألعـمعـمؼؿفزأمالمجزءماظلقوحلمصوألعـ

مبوظـلؾيمدقاءماٌطوراتموماٌقاغهمسيمتؿكذماظيتماًدعوتموماظؿلفقالتمأغقاعمطوصيممشقل

مغطوقمضؿـمتؼعماظيتمبوىرائؿمؼؿؿـؾماألولم;مأدودنيمبشؼنيم،ماألصرادموماظلقوحقيمظألصقاج

مسؾكماظلوئحماعـمسؾكمظؾقػوزماٌؿؾعيماألعـقيمبوإلجراءاتمؼؿعؾؼماظـوغلموم،ماظلقوحلماظعؿؾ

.ماٌؿؾؽيمأراضل

مالماظقرينماالضؿصودمرواصدمعـمأدودقًومراصدًاموماألردغقيمظؾؿؿؾؽيمعفؿًومسصؾًوماظلقوحيمتشؽؾمو

مسؾكماالجيوبلمعردودػومأنمذظؽم،ماظشوعؾيماظؿـؿقيمسفؾيمدصعمسيمدورػومسـماظؿغوضلمميؽـ

مإديمظؿصؾمآثورػوماعؿدتمغقسقيمغؼؾيمهؼقؼمسيمطؾريمحدمإديمدوػؿماٌؿؾؽيمسيماالضؿصوديموضع

مسـمتؽشػماظيتماٌشرضيماظصقرةمإؼصولمسيمدورػومسـمصضالم،ماجملؿؿعمذرائحمومضطوسوتمذيقع

مىالظيمايؽقؿيماهلومشقيمبوظؼقودةمممـاًلمظألردنماظدميقشراسيموماىغراسيموماظؿورخيلماإلرث

اٌعظؿمايلنيمبـماظـوغلمسؾداهللماٌؾؽ

مغؼطيماألردغقيماٌؿؾؽيمعـمجعؾم،معؾؿفىمإضؾقؿمودطماألردنموجقدمأنماحدمسؾكمخيػكموال

مم،ماظلقوحيمظؿـشقطماألعـقيماىفقدمعـماٌزؼدمبذلمادؿدسكم،مبلطؿؾفوماٌـطؼيمسيمدقوحلمجذب

مدونمظؾلقوحيموجقدمصالم،ماظلوسيمعدارمسؾكماظلقوحقيمايرطيمادؿؼرارمومأعـمسؾكمايػوزمو

مومصػمضؾوطمومأصرادمؼؿصدرػوم،ماظطؿلغقـيموماألعـمظؾلقوحمهؼؼمعؿقـيمأعـقيمضوسدةموجقد

مجفدػؿمضصورىمؼؾذظقنماظذؼـماجملفقظنيماىـقدمػؿماظذؼـم،ماظلقوحقيماظشرريمإدارةمضؾوط

مإديماألردنمإديمصقهلؿموميظيمظؾلقوحماظالزعيماٌؿطؾؾوتمذيقعمتقصريموماظعومماألعـمسؾكمظؾقػوز

.معغودرتفؿمحني
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 تشٌٌد مرتكزات من أساسً مرتكز و للمجتمع أساسٌة متطلبا   األمن ٌعتبر

 ، واجباتنا من انطالقا   و أفراده بٌن طمأنٌنة و راحة من ٌبعثه لما الحضارة

 بالمحافظة السابقة النجازاتها استكماال و السٌاحٌة الشرطة إدارة دور ٌأتً

 سمعة من به ٌتمتع لما وذلك الجنسٌات كافة من بلدنا زوار سالمة و امن على

 محط تجعله السٌاحٌة أشكاله وتنوع أثرٌة مواقع و جغرافٌة طبٌعة و طٌبة
  . السٌاحً المستوى على الكثٌرٌن لدى أنظار

 و االقتصاد بناء فً أساسً رافد  و االقتصادٌة القطاعات لجمٌع  ردٌفا السٌاحة أصبحت حٌث

 ال كان األمن أجواء فً وتزدهر السائدة المحٌطة بالظروف تتأثر السٌاحة كانت ولما ، تعزٌزه

 للسٌاحة نجاح أي وأن بمشروعٌته اإلٌمان من نابعا السٌاحً األمن لمفهوم تأصٌل من بد

 لتحقٌق األمثل السبٌل وتكاتفهم المواطنٌن توعٌة فأصبحت السٌاحً األمن فً بااللتزام ٌكون

 جمٌعا قٌامنا و السٌاحً األمن بمفهوم المجتمع بتوعٌة إال ذلك ٌتأتى وال األمن درجات أعلى

 تنعكس والتً الخاطئة والمبادئ النظرٌات استٌراد دون وٌحول للتطبٌق وقابلٌته إنجاحه فً

.السٌاح مع التعامل على سلبا  
 تقدٌم فً األبرز األثر السٌاحٌة الشرطة إدارة فً العاملٌن مهارات صقل و للتدرٌب وكان

 مجال فً متخصصة دورات عقد خالل من السٌاحٌة و األثرٌة المواقع لزوار متمٌزة خدمات

. وجه أكمل على أجباتها و أداء فً المتمٌز الجانب إلظهار عملها

 السٌاحة ضمنها ٌندرج بل الخارج من القادمة السٌاحة على تقتصر ال األمن إلى الحاجة إن

 األمن منظومة تطبٌق فً أعوام مدار على السٌاحٌة الشرطة إدارة نجحت قد و الداخلٌة

 كان التً المتطلبات كافة متابعة و تطوٌر و تدرٌب من المجاالت كافة فً تطوٌره و السٌاحً

 قٌادته لنا حفظ و األردن هللا حمى صوره أبهى فً القطاع هذا إظهار فً األبرز األثر لها

  رأسها على و الحكٌمة الهاشمٌة

.رعاه  وجاللة القائد األعلى الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن حفظه هللا 
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اىشقٌ 
إىلٍِاالســـــــٌاىشجبةعسنشي
1996 / 1 / 199415 /11/ 12حمَذ عبذاىشمحِ اىشٗساُعقٍذ1062
1997/ 12/ 199617 /1/ 15دبٍب ج٘صٌف مشمشعقٍذ1075
1999 /11/ 199727/ 12/ 17ٍ٘سى حمَذ فاحلعقٍذ921
2000/ 6/ 199918 /11/ 27حمَذ عبذاىشمحِ اىشٗساُعٍَذ1062
2000 /8/ 200031/ 6/ 18حمَ٘د ّاجً عبٍذاتعٍَذ861
2001/ 3/ 200019 /8/ 31عبذ اىعيً اىذالَٕةعبذ اىشمحِ عقٍذ1240
2005/ 3/ 200110/ 3/ 19امحذ حمَذ اىعجيًّ٘عقٍذ1247
2005/ 9/ 20058/ 3/ 10صٌاد سجا اىطشاّٗٔعقٍذ655
2005/ 12/ 200519/ 9/ 8حيٍى خاىذ اىشٍخ ساملعقٍذ1437
2006/ 6/ 200514/ 12/ 19مجاه عيً اىف٘اصعقٍذ1658
2007 /12/ 200629/ 6/ 14حمَ٘د إبشإٌٍ اىشبابعةعقٍذ سم1944ِ
2008 /6/ 200720 /12/ 29ٍصذق عبذاحلافظ عشبٍاتعٍَذ ٍْٖذط2107
2009 /7/ 200819 /6/ 20ذابث مَاه اىْاصشعقٍذ2081
2012/ 6/ 200927 /7/ 19صٕذي إمساعٍو جاّبلعقٍذ2370
 2013/ 5/  20129/ 6/ 27داٗٗد سعذاىذٌِ ٕام٘صعٍَذ2235
2013/ 7/ 4 2013/ 5/ 9ٍْحصش امحذ اىْ٘اٌسةعٍَذ2519
2013/ 12/ 20135/ 7/ 4ٍْٖذ عبذاىشمحِ اىعطاسعقٍذ2893
2014/ 12/  20133/ 12/ 5باسٌ إبشإٌٍ قطٍشاتعٍَذ ٍْٖذط3247
 2015/  8/  20145/ 12/ 3فـ٘صي عيـً اىـعـَـشيعٍَذ3213
2016/  2/  23 2015/  8/  5ٕاشٌ ع٘اد اجملايلعٍَذ3427
20162017/2/11/  2/  23عيً أمحذ صاحل اىضعبًعقٍذ دمح٘س3884
2017/2/112017/9/19عَاد مجٍو اىش٘اٗسٓعٍَذ ٍْٖذط3679
2017/9/19ساًٍ ٗساد مش٘طعقٍذ3908
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 اىحط٘سات  اىعاً

مت جشنٍو ششطة األدٌاُ ٍٗقشٕـا اىقـذط اىشـشٌف ٗذلـا ٍفـاسص رت اىبـ ا  ً 1958
 .قَشاُ بٍث حلٌ أسحيا ٗاخليٍو

1967 ً 
أعٍذ جسٍَة شـشطة األدٌـاُ ىحصـبخ ٗدـذش اىشـشطة اىسـٍادٍة ٍٗقشٕـا 
ٍبىن سيطة اىسٍادة رت عَاُ ٗجحبع إلداسش اىعَيٍـات رت ٍذٌشٌـة األٍـِ 

 .اىعاً 

أعٍــذ جســٍَة اى٘دــذش ىحصــبخ قســٌ اىشــشطة اىســٍادٍة ٍٗقشٕــا ٗصاسش  ً 1988
 .اىسٍادة ٗاَذاس رت عَاُ 

 .مت إجباع اىقسٌ بإداسش األٍِ اى٘قائً  ً 1990

مت اسحذذاخ إداسش اىششطة اىسٍادٍة م٘دذش ٍحخصصة باألٍِ اىسٍادً   ً 1994/ 11/ 12
 .جحبع ىيَساعذ ىيعَيٍات ٗاىحذسٌب 

ٍْٗز رىل اى٘قث ٗىغاٌة اَُ ج٘سعث ٗاجبات اإلداسش ىحشَو أٍِ اإلّساُ ٗأٍِ ادلنـاُ ٗجـ٘دش 
.ادلْحج اىسٍادً اى٘طًْ ٗاىحخصص اىْ٘عً رت قضاٌا اىسٍاح

ماظقرـقيماظلقوحيمسؾكمإجيوبًوماغعؽسموادؿؼرارمأعـمعـماهلومشقيماألردغقيماٌؿؾؽيمبفمتـعؿمعومإن

ممبوظلقوحيمظؾـفقضموذظؽماظشوعؾماألعـمعـظقعيمسيماألدودقيماظرطوئزمأحدماألعينماظعـصرمأصؾحمحبقٌ

موهؼقؼمونوحموادؿؼرارمضؿونمذلغفومعـماظيتماظلؾؾمطوصيمتقصريمػقمػـومواٌؼصقدموادؿداعؿفو

.مواٌؽونماظزعونمسـماظـظرمبغضماظلقوحلماظؼطوعمأػداف
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اٌفـقي

مماٌمدلقي

اظؿشورطقي

اظؿؿقز

ايقودؼي

مماٌعرصي

اظؿؿؽني

اظشػوصقي
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 حماٗس عَو إداسش اىششطة اىسٍادٍة
تلعنيمايؿوؼيمظؾؿفؿقسوتماظلقوحقـي،معـمخاللماظرتصقـؼماألعـينماظلـقوحلمعــذممممم

.ميظيماظدخقلموحؿكماٌغودرة
اىـَذ٘س األٗه 

ريوؼـيماٌقاضـعماظلقوحقـيمواألثرؼيموتـقصريماألعــمظؾؿفؿقسـوتماظلقوحقــيمأثــوءمممممم

.مداخؾمتؾؽماٌقاضعووقاهلومتقاجدػو
اىـَذ٘س اىراًّ 

ادؿؼؾولمذؽووىماظلـقوحمسيماٌقاضـعماظلـقوحقيمواألثرؼـيموأثــوءمإضـوعؿفؿمبوظػــودقمممممممم

واالدرتاحوتممواٌكقؿوتماظلقوحقيمأوماظيتمتردمسـمررؼؼموزارةماظلقوحيمأومػقؽيم

تـشقطماظلقوحيمأومبقادطيماظربؼدماالظؽرتوغلماًوصمبوإلدارةموتقدؼعفومظؾففـوتمم

.اٌكؿصي

اىـَذ٘س اىراىد 

اٌلوػؿيمسيمتطقؼرموهلنيماٌـؿٍماظلقوحلماظقرينمعــمخـاللماٌشـورطيمسيمأسؿـولممممم

األعـقيمووحدةماظرضوبيماٌشـرتطيمواظعؿـؾمسؾـكمتـػقـذمعـومؼصـدرمســمػـذهممممممممماظؾفـي

اظؾفونمبفدفمهػقزمصعوظقوتماظؼطوعماظلقوحلماٌكؿؾطـيمظؿؼـدؼؿماًـدعوتماٌـؾـكممممم

.ظؾلقوحم

اىـَذ٘س اىشابـع 

 ٗاجبات إداسش اىششطة اىسٍادٍة
احملوصظيمسؾكمأعـمودالعيماجملؿقسوتماظلقوحقيمسيمطوصيمعراحؾماظعؿؾقيماظلقوحقي.

اظؼقوممبلسؿولماظدورؼيمسيماٌـورؼماظلقوحقيمواألثرؼيمواظػـودقمعـمخاللماظقزوئػماظـوبؿيمواظدورؼوتماظراجؾي.

عراضؾيمأداءماظػعوظقوتماظلقوحقيموعدىمعطوبؼؿفومظؾؿشرؼعوت،موضؾطماٌكوظػوتم،موادبـوذماإلجراءاتماظالزعي.

تؾؼلماظشؽووىمواٌالحظوتمدقاءمعـماظلقوحمأومعـماظعـوعؾنيمبوظؼطـوعماظلـقوحلمواظؿعوعـؾمععفـومبوظؿـلـقؼمعـعماٌعــقنيموصؼـومممممممممم

.ظؾؿشرؼعوت

تؼدؼؿماظؿلفقالتماظالزعيمظؾقصقدماظرمسقيمأثـوءمزؼورتفؿمظؾؿقاضعماألثرؼيمواظلقوحقي.

اظؿـلقؼمععموزارةماظلقوحيمواآلثورمواظؼطوعماظلقوحلماًوص،معــمخـاللمعؽؿـىماالرتؾـوطمصقؿـومؼؿعؾـؼمبوألسؿـولماٌشـرتطيممممممممم

.اٌؿعؾؼيمبوظعؿؾقيماظلقوحقي

إصدارماألواعرمواظؿعؾقؿوتماٌؿعؾؼيمبلعـماظلقوحمواٌقاضعماظلقوحقيمسيماٌؿؾؽيمبوظؿـلقؼمععمعدؼرؼيماألعـماظعوم.

إسدادماظؿؼورؼرمواإلحصوئقوتماٌؿعؾؼيمبوظـشوروتموايقادثماظلقوحقيمورصعفومظؾففوتماٌكؿصي.

اظؿـلقؼمععمضقوداتمأعـماألضوظقؿماٌكؿصيموإدارةماظـدورؼوتماًورجقـيمحـقلمحرادـيماألصـقاجماظلـقوحقيمودبصـقصمآظقـوتممممممممم

.ٌراصؼؿفومإذامدسًمايوجي

تـػقذمأؼيمواجؾوتمأخرىممتطؾىمسيمحقـف.



 (17) (احمليٍة)اىذاخيٍة 
 

ٍعإذ ٍٗذاسط األٍِ اىعاً 
(104)ٗادلعإذ ادلذٍّة 

ٍعإذ ٍٗذاسط اىق٘ات ادلسيذة 
(13)ٗاىذسك ٗاىذفاع ادلذًّ 

اظلـي
سددماٌشورطنيسددماٌشورطنيسددماٌشورطني

رتىمأخرىضؾوطرتىمأخرىممضؾوطمممممرتىمأخرىضؾوط

100864338501م2015

14222481276636م2016

20171914910810321

مبنيماألوديمشدتمحؿكمٌرتؾوتفومواإلسدادماظؿدرؼىمذبولمسيمطؾريةمخطقهماظلقوحقيماظشرريمإدارةمخطًمظؼد

مدسؿمإديمتفدفمومسؼدتماظيتماحملؾقيماظؿدرؼؾقيماظدوراتمسددمغلؾيمحقٌمعـماظعومماألعـمإداراتمعـمغظرياتفو

مجدؼدمػقمعومبؽؾمورصدػؿمواألطودميقيماظعلؽرؼيمواٌعرصيماظعؾقممأغقاعمبؽؾماظلقوحقيماظشرريمعرتؾوتموتلؾقح

مسؾكمبقاجؾوتفؿمواظؼقومماألصضؾمواديماألعوممسبقماظلقوحقيماظعؿؾقيمدصعمسيمؼلوػؿممموموععورفموأغظؿيمأصؽورمعـ

معدؼرؼيمسيماظؿدرؼىمإدارةمضؾؾمعـمتقضعماظيتماظؿدرؼؾقيماًطيمتطؾقؼمإديمبوإلضوصيمانوزموأحلـموجفمأطؿؾ

.ماٌدغلمواظدصوعمواظدركم(اظعربلماىقش)ماٌلؾقيمواظؼقاتماظعومماألعـموععوػدمعدارسمسيمتعؼدمواظيتماظعومماألعـ
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مشرسمإديماظدائؿمظلعقفوموذظؽمبفماالػؿؿومماظلقوحقيماظشرريمإدارةمتقظلماظيتماظضرورؼيماألعقرمعـماظرؼوضلماظـشوطمؼعؿرب

ماظرؼوضلمواظـشوطماظؾدغقيمظؾرتبقيماظصقققيماٌػوػقؿ مواٌفوراتماظؽػوءةمعلؿقىمظرصعموذظؽماظقاحدماظػرؼؼمبروحمواظعؿؾم

مماظعومماألعـمعدؼرؼيمعلؿقىمسؾكمتعؼدماظيتمواظؾطقالتماظـشوروتمسيمظؾؿشورطيماظػرصيموإسطوئفؿمظؾؿرتؾوتمايرطقيمواظؼدرات

.موخورجفو

.مععونمشربمعدؼرؼيمعلؿقىمسؾكماظؼدممطرةمزيودلمسيماظلقوحقيماظشرريمعرتؾوتمعشورطيممتمحقٌ
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مم2017اظيتممتماظؿعوعؾمععفومخاللمسومم(ماًدعوتمواظؼضوؼوم،ايقادثم،ماٌكوظػوتم)بؾغمذبؿقعم

:مطوظؿوظلمعقزسيممم2015سومممومم2016بوٌؼورغيمععمسومم

اىسْة                                             
201520162017احلادخ    

84112164دؼقط

264062حودثمدري

3414رذؼمبويفورة

81512هرشمجـلل

867863درضي

067احؿقول

8784134صؼدانمممؿؾؽوت

2911صؼدانمدقوح

161424وصوةمرؾقعقي

112اظؿـؼقىمسـمدصوئـ

367142عشوجرة

7710إضالقمراحيمسوعي

121512ؼيغورمسقوراتمإرالق

426584وسؽيمصققي

222618حرؼؼ

292230206ظػوتمضوغقنموزارةماظلقوحيمواآلثوروزب

10619إيوقماظضررممبولماظغري

221184140عطؾقبني

365375484عؿػرضي

132013421508اجملؿقع
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مومم2016ممبوٌؼورغيمععمسومم2017سومماظذؼـمزارواماٌقاضعماظلقوحقيمواألثرؼيمخاللمسددماظلقوحم

.:مطوظؿوظلمعقزسيممم2015سومم

201520162017اىعاً
ماظلقوحقيماٌقاضعمزارواماظذؼـماظلقوح

واألثرؼي

180132519066842343509

سومممومم2016ممبوٌؼورغيمععمسومم2017سوممسددماجملؿقسوتماظلقوحقيمماظيتمزارتماظؾالدمخاللم

:مطوظؿوظلمعقزسيممم2015

 2017 20152016 اجملَ٘عات
106471195016468اظؾالدمزارتماظيتماظلقوحقيماجملؿقسوت

369943895409ترصقؼفوممتماظيتماظلقوحقيماجملؿقسوت

6948756111059اٌرصؼيمشريماظلقوحقيماجملؿقسوت

مم2017سـوممماظيتمزارتماٌقاضـعماظلـقوحقيمواألثرؼـيمخـاللممممم(ماٌدغقيمواظعلؽرؼي)اظقصقدماظرمسقي

:مطوظؿوظلمعقزسيممم2015سومممومم2016بوٌؼورغيمععمسومم

سـوممممومم2016ممبوٌؼورغـيمعـعمسـوممممم2017سـوممماظربؼدماإلظؽرتوغلماظقاردةمإظقـومسربمسددماظشؽوويم

:مطوظؿوظلمعقزسيممم2015

201520162017اىعاً
351618ععفوماظؿعوعؾممتماظيتماظشؽووي

201520162017اىعاً
ماظالزعيماظؿلفقالتمتؼدؼؿممتماظيتماظرمسقيماظقصقد

هلو
456378364
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 2017 20152016اىقضٍة/ اىقشاس #
4621101إشالقماٌؽوتىماظلقوحقي01

472579إسودةمصؿحماٌؽوتىماظلقوحقي02

88031إؼؼوفمأدالءمدقوحقنيمسـماظعؿؾ03

586480إشالقمعطوسؿموطقسيمذقب04

525677إسودةمصؿحمعطوسؿموطقسيمذقب05

354130إشالقمغقاديمظقؾقيموبوراتمودؼلؽقػوت06

363629إسودةمصؿحمغقاديمظقؾقيموبوراتمودؼلؽقػوت07

06786عـشكتمدقوحقيمعغؾؼيموشريمصعوظي08

111815إشالقمربالتمهػمذرضقي09

71619إسودةمصؿحمربالتمهػمذرضقي010

692732تقدؼعمأصقوبمعـشكتمدقوحقيمظؾقوطؿماإلداري011

04310عـشكتمملمؼؿؿماظعـقرمسؾقفو012

100إشالقمزبقؿوتمدقوحقيم013

100إسودةمصؿحمزبقؿوتمدقوحقي014

2129إشالقمصـودق015

4128إسودةمصؿحمصـودق016

389326273ضضوؼومأودسًمٌدؼرؼوتماظشرريموايوطؿماإلداري017

766844879المجموع

بــوٌؼورغيمععم(مم879)ممم2017سوممضلؿماظؼضوئقيم/مسددماظؼراراتماظقاردةمإديماإلدارة

.معقزسيمطوألتلممم2016مموم2015سوعلم
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م2017بوٌؼورغيمععمسومممم2015ممموسومم2016سددماظدوراتمواحملوضراتماظؿقسقؼيمسومم

201520162017اىعاً
15389102احملوضراتماظؿقسقؼيمسيماٌدارسمواٌشورطنيمسيمجوئزةمايلـمظؾشؾوبم

122413دوراتماظؿـؼقػماألعينمٌقزػلماألعـمسيماظػـودقمواٌقالت
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300مم2016ظعومماظلوبعمظإلدارةمعـماظؿؼرؼرماظلـقيمغلكيم.

2000مم2017غلكيمرزغوعيمظعوممم

5000غشرةمسـماإلدارةمبوظؾغيماظعربقيم.

5000غشرةمسـماإلدارةمبوظؾغيماالنؾقزؼيممم.

17000م117777غشرةممسـماًطماظلوخـمم.

40000غشرةمتقسقؼيمععماألدقاقمايرةم.

2500م117777دؿؽرزماًطماظلوخـم.

2000صؾريماًطماظلوخـممبـودؾيمذفرمرعضونماظؽرؼؿمم.
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ماظلقوحقيماظشرريمإدارةمععمبوظؿعوونماألعرؼؽقيماظرضؿقيماٌدارسمضوعًمم2017/9/21 بتارٌخ -1
.سفؾقنمومجرشمربوصظيتمسيماألردنمبؾدكمأسرفماألوديماظقرـقيماٌؾودرةمبنرالق

مطؾمسـمتورخيقيمععؾقعوتمظدؼفمومعدركمومواسلم،مبقرـفمعمعـمجقؾمإجيودمإديماٌؾودرةمػذهمتفدفمو

ماٌدارسمعشورطيممتمحقٌمايؽقؿيمظؼقودتفمومظؾؾدهماظطوظىماغؿؿوءمتعزؼزمومايؾقىمورــومسيمبؼعف

.مم2017/11م(/3-2)مبؿورؼخمماظطػقؾيمربوصظيمسيمأؼضوماٌؾودرةمسيماألعرؼؽقيماظرضؿقي
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مضلؿم/ماألعرؼؽقيماظرضؿقيماٌدارسمأضوعًمدؼـفمومتورخيفمومظقرـفماظطوظىماغؿؿوءمتعزؼزمبفدفم-2

مضصيمتعؿربماظذيمومؼلؿقؼمبؾدغومسـقانمهًمعلوبؼيمماظلقوحقيماظشرريمإدارةمععمبوظؿعوونماألغشطي

م،مصػمطؾمسيمواحدةمجدارؼيمسؿؾمخاللمعـمبؾدغومسيماظلقوحقيمبوٌـورؼماظطوظىمععرصيمظزؼودةمنوح

م،ماظلقوحقيماظشرريمإدارة)معـمعؽقغيمهؽقؿمىـيمتشؽقؾممتموم.مواحدةمدقوحقيمعـطؼيمسـمتؿقدث

ماظشرريمإدارةمعدؼرموبرسوؼيم(متشؽقؾلموصـونماظلقوحيمتـشقطمػقؽيم،مواآلثورماظلقوحيموزارة

مػذهمتعؿقؿمودقؿؿماألعرؼؽقيماظرضؿقيماٌدارسمداخؾمحػؾمسيماظػوئزؼـماظطالبمتؽرؼؿممتماظلقوحقي

.معلؿؼؾاًلمايؽقعقيموماًوصيماٌدارسمطوصيمسؾكماٌؾودرة
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تؼــدؼؿمدــوػؿًمإدارةماظشــرريماظلــقوحقيمسيممإنــوحماظعؿؾقــيماظلــقوحقيمبؽوصــيمأغقاسفــومعـــمخــاللم

اٌؿؾؽـيمعــمخـاللماظػعوظقـوتممممماظقاجؾوتماظيتمتؼعمسؾكمسوتؼفومعـمريوؼيموتلفقؾماإلجراءاتمظـزوارمم

:اظؿوظقيمم

مظؾطوئػيمايٍمإنوحمسيماٌلوػؿيمم2017/1/13

مسيماٌلقحماظلقدمسؿودمعقضعمإديماظالتنيماظروم

.ماٌغطس

مايٍمإنوحمسيماٌلوػؿيمم2017/1/19 

معقضعمإديماظلرؼوغقيمبوظطوئػيماًوصماٌلققل

.ماٌغطسمسيماٌلقحماظلقدمسؿود

مايٍمإنوحمسيماٌلوػؿيمم2017/1/20 

ماظلقدمسؿودمعقضعمإديماألرثقذطلقيمظؾطوئػي

.ماٌغطسمسيماٌلقح
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اٌلــــــوػؿيمسيمإنـــــــــوحم مممت2017/5/12ً -2
عوراثقنماظصقراءماظؾقؾلمسيمعـطؼــــــــيمماظرحوؼىممممم

flashback Adventure     ومٌـــدةمؼقعنيمم.

ممماظؽقريماظقصدمعراصؼــــــــــيممتمم2017/3/29 -3
ممجلمإلمظشرطـــــــــــــيماإلضؾقؿلمبوٌدؼرمممـالممممم

مممزؼورتفؿمخاللماظعربلماٌشرقمسيمظالظؽرتوغقـوتممممم

.ماٌغطسمومغقؾقمجؾؾمومعوسنيمريوعــــــــوتمإديمممممم

مظؿصقؼرمبقلماظردمصرؼؼمعراصؼيممتمم2017/4/10 -4
ممسيمأؼوممزيليموٌدةماٌؿؾؽيمسـمتروجيقيمصقدؼقػوتممممم

مماظدغقــــومسفوئىمإحدىماظؾرتاءممشؾًمعـورؼممسدةممممم

ممصوحىممبشورطيمتشرصـوموماٌقًماظؾقرموماظلؾعيممممم

ممسؾداهللمبـمايلنيماألعريماظعفدموظلماٌؾؽلماظلؿقممممم

.ماظـوغلممممم

ممصعوظقـــــــوتمإنوحمسيماٌلوػؿيمم2017/4/27 -5

.مراؼدرزمجقردنمراظلمماظـــــــــورؼيماظدرجوتمممممم
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مممالعراصؼيماظرئقسماظؿـػقذيمظشرطيم م2017/6/15 -8
جلمظالظؽرتوغقوتمسيماظشرقماألودطموإصرؼؼقــــــــوممممممم

.ممغقؾقواظقصدماٌــــراصؼمخاللمزؼورتفماٌغطسموجؾؾممممم

مماٌلوػؿيمسيمعفرجونمأممضقسم2017/5/4 -7
.اظلقـــــــــوحلمومٌدةمؼقعنيمممممم

مماٌلوػؿيمسيمعفرجونمسفؾقنماظلقوحلم2017/4/27م-6

.ومٌدةمؼقعنيممممم

ممإلمظشرطيماظعوٌلماظرئقسمعراصؼيمم2017/6/21م-9

مزؼورتفمخاللماٌراصؼمواظقصدمظالظؽرتوغقوتمجلممممم

.مأؼوممثالثمٌدةمومغقؾقموجؾؾماٌغطسممممم
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ممراؼدرزمسؿـــــونمراظلمعراصؼيمم2017/7/12 -10
مماٌقًماظؾقرممعـماظراظلمصعوظقوتمإرالقمخاللممممممم

.مأؼوممثالثمٌدةموماظعؼؾـــيمإديماظؾرتاممممممم

مماٌلوػؿيمسيمعفرجـــونماظػققصمسيم2017/8/2 -11
دورتفماظلودديمواظعشرؼـمسيمدوحيمدؼرماظروممسيمممممممممم

. اظػققصمممممممم

مممماظشعؾيمعفرجونمسيماٌلــوػؿيمم2017/8/4 -12
ممذؾــوبمعؾودرةمتـظؿفماظذيماألولماظلقوحلممممممم

مموزارةمععمبوظؿعوونمواظؿطقؼرمظؾؿفدؼدمدقؿممممممم

ممعقضعمسيماظشعؾيموبؾدؼيمواآلثورماظلقــــوحيممممممم

.مماًــــــــــــــــــــوظدةماظريعقكمععرطيمممممممم

ممالسيبموأدورريمنقممعراصؼيمم2017/9/6 -13
طرةماظؼدمماظعوٌنيمأثــــــــــــــوءمإضوعيمعؾورةممممممممم

األدــــــــــــورريماظؿورخيقيمسيمعؾعىممعدؼـيمممممممم

ايلنيماظرؼوضقيمبدسؿمعـمػقؽيمتـشقــــــــطممممممممم

.اظلقـــــــــــوحيماألردغقيمومٌدةمثالثممأؼوممممممممم

ممراظلمإنــوحمسيماٌلــــــــوػؿيمم2017/9/14 -14
مماألغؾوطمجقظيمذـــعورمهًمدؼػقددقنمػورظلممممممم

أؼوممثالثممٌدةموم2017ممممممممم
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2017/2/28ــوتممم ــوعٍماظقجفـ ــورطيمسيمبرغـ مماٌشـ

اظلقوحقيماٌؿقزةمسيمعرطـزماظلـؾطماظـؼـوسيمبرسوؼـيممممم

وزارةماظلقوحيموبؾدؼيماظلؾطماظؽـربىموبـدسؿمعــمممم

.مUSAIDعشروعماظلقوحيم

مماٌشورطيمسيماالجؿؿوعمإلسدادماًطـطمم2017/3/1م

اظؿـػقذؼــيماًوصــيمبؼطــوعماظلــقوحيماٌـؾـؼــيمعـــم

إلدرتاتقفقيماظقرـقيمظؾلقوحيمسيمعرطـزمربوصظـيممم

.مم2021جرشمرؤؼيماألردنم

 2017/3/6مماٌشورطيمسيمعؾؿؼكمرـاللمأبـقمشزاظـيمممم

برسوؼيموزؼرماظلقوحيمودعودةماظدطؿقرمرـاللمأبـقممم

شزاظيمسيمجؾليماظطووظيماٌلؿدؼرةمبعـقانماظلقوحيم

.سيماألردنمم

2017/3/6مماٌشورطيمسيماالجؿؿوعمإلسـدادماًطـيممم

اٌعدمعـمم2021-2017اظقرـقيمظؾؿقسقيماظلقوحقيم

 .ضؾؾموزارةماظلقوحيمواآلثورم
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2017/3/12ــورممم ــؾماإلصط ــورطيمسيمحػ مماٌش

حبضقرماظلػريماٌصريمدعودةماظلقدمرورقم

وزؼــرماظلــقوحيمواآلثــورمسيمصـــدقمموســودلم

.طراونمبالزا

2017/03/24ــركمم ــققماظؽ ــورطيمسيمد مماٌش

وذظؽمإحقوءمظذطرىمذفداءماظؽركمعـظؿمعـم

ضؾؾمذيعقيمدؽونمحلمجؾـؾمسؿـونماظؼـدؼؿمممم

ــورممم ــقوحيمواآلث ــرماظل ــيموزؼ ــوراموبرسوؼ ج

.اظلقدةمظقـومسـوبم

2017/03/30ــوظقـوممم ــقدةمد ــعماظل ــوءمع ممظؼ

ــوظقس ــونمممدـ ــؽقمسؿـ ــىماظققغلـ ـــمعؽؿـ عـ

خبصقصمتؼققؿماالحؿقوجوتماًوصيمظؾقدم

ــروعممم ــريماٌشـ ــورماظغـ ــوػرةماالوـ ـــمزـ عـ

.بوٌؿؿؾؽوتماظـؼوسيم

2017/4/5ــوخرةممم ــورةماظؾ ــورطيمسيمزؼ مماٌش

ــقطممم ــالءماًط ـــموط ــقؿمع ــيمبؿـظ اظـروجيق

.اظؾقرؼيماظـروجيقيمسيمعقـوءماظعؼؾيم
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 2017/04/04ضـوغومعـعموزارةماظلـقوحيمواآلثـورماظلـقدةمممممم/ممماٌشورطيمسيماصؿؿوحمبقًماظضقوصيم

.سطقصيماألعنيماظعوممموظقـومسـوبمم

2017/05/04عــدارسمأطودميقــيم"مارضماظعــزم"ممماٌشــورطيمسيمحضــقرمحػــؾماخؿؿــوممعشــروعم

.ماظروادماظدوظقيم

2017/5/17مم2017مماٌشورطيمسيمحضقرمحػؾماصؿؿوحمسؿونمسوصؿيماظـؼوصيماإلدالعقيمظعومم.

2017/05/13مماٌشورطيمسيمحػؾماالخؿؿوممعلريمدربماألردنمسيماظعؼؾيمهًمرسوؼيمععوظلمم

.وزؼرماظلقوحيمواآلثورم

2017/06/06ممعشورطيموزارةماظلقوحيمواآلثورمسيمحػؾماإلصطـورماظرعضـوغلمظألؼؿـوممسيمعـؼطـيممممم

.جؾؾماظؼؾعيم
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2017/07/02مماٌشورطيمسيمحػؾماصؿؿوحمعفرجونم

.م2017جرشمظؾـؼوصيمواظػـقنمظعومم

2017/07/09مماٌشورطيمسيمحػـؾمتقزؼـعمجـقائزمممم

جــوئزةمايلـــمسؾــكماظــداسؿنيمسيمجوععــيممســقم

.األعريةممسقيم

2017/07/10مماٌشورطيمسيمحػؾمإرالقمأدـطقلمم

–اظـؼؾماىدؼدمظؾشرطيماألردغقيمظؾـؼؾماظلقوحلم

.أظػوم

2017/07/24مماٌشورطيمسيمحػـؾمتدذـنيمحفـرمممم

/ماألدوسمٌعفدماظؿدرؼىماظػــدضلماظؾقـرماٌقـًمممم

دسقهمعـمذيعقيماظػـودقماألردغقيمهـًمرسوؼـيممم

.دوظفمرئقسماظقزراءماألصكؿم

2017/09/18مماٌلـوػؿيمسيمتـظــقؿمحػــؾماظػـــونمم

ماغــدرؼواظعــوٌلمذوماظشــفرةماظعوٌقــيماظقادــعيمممم

سيم(مANDERA BOCELLI)مبقتشــــقؾل

.جرشم/ماظلوحيماظؾقضووؼيم

32



2017/09/27مماٌشورطيمسيمؼـقمماظلـقوحيماظعـوٌلمممم

ععموزارةماظلقوحيمواآلثورمهـًمذـعورماظلـقوحيمممم

.أداةماظؿـؿقيمم-اٌلؿداعيم

2017/10/29مماٌشــورطيمسيمحػــؾمإصطــورمذيعقــيم

هًمرسوؼـيمععـوظلممم(مJITOA)اظلقوحيماظقاصدةم

حبضقرماظلػريماالؼطوظلممواآلثورممووزؼرماظلقوحيم

.سيمسؿون

2017/11/04موممحػؾمإرالقمذيعقيمعلـورمظـدسؿممم

.تطقؼرماظلقوحيماظداخؾقيم

2017/11/05ممحضقرمحػؾممبـودؾيمؼقمماظؼـقاتمم

.مدقزوناٌلؾقيماالؼطوظقيمسيمصـدقماظػقرم

2017/11/18دورم)ممماٌشورطيمسيمحقارؼيمبعـقانم

سيموؿعمىـونماٌـرأةممم(ماٌرآةمسيماظـؼوصيماظلقوحقيم

.سيماظعؼؾيم

 2017/12/01ــوعلمم ــؾماًؿـ ــورطيمسيمايػـ مماٌشـ
ارطـــضمدربم))مىؿعقـــيمدربماألردنمبعــــقانم

.سيمربوصظيماظعؼؾيماظشورهماىـقبلم((ماألردنم
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2017/12/17محقلمسؿؾمورذيمسيماٌشورطيمم

مماظلقوحيمضطوعمسيمايققيماظؿـقعمإدعوجمعشروع

UNDPماثرمظؿؼققؿموذظؽمواآلثورماظلقوحيموزارةمسي
ماظؾقؽيمبشلنماالدرتاتقفقوتمواًططماظلقودوت

.مواظطؾقعقيماالجؿؿوسقي

2017/12/18محقلماظعؿؾمورذيمسيماٌشورطيمم

مظؾؿقضريموذظؽم(ATTA)ماٌغوعراتمدقوحي
مواظذيماظؼودمماٌغوعراتمدقوحيمٌممترمواالدؿعداد

.مم2018مظعوممأؼورمذفرمسيمدقعؼد

 2017/12/18ماالدؿؼؾولمحػؾمسيماٌشورطيمم

مانوزهممتمعومسؾكمظالرالعماظقاصدةماظلقوحيمىؿعقي

ممظعومماألردغقيمواظلػرماظلقوحيمعؽوتىمضؾؾمعـ

.مم2018مسوممالدؿؼؾولمإدرتاتقفقيمووضعمم2017

2017/12/9مسقدمذفرةمإضوءةمحػؾمسيماٌشورطيمم

م-ماظلالممسؾقفماٌلقحماظلقدمععؿقدؼيمعقضعمسيماٌقالد

.ماٌقًماظؾقرم-اٌغطس

ماصؿؿوحمسيماإلدارةمعشورطيمم2017/12/11مم

موزارةمبؿـظقؿماإلدالعقيمواظػـقنمايرفمععرض

مايرفمصـوعمذيعقيمععموبوظؿعوونمواآلثورماظلقوحي

.ماظؿؼؾقدؼي

مم
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2017/11/23ممحضـقرمحػـؾماصؿؿـوحممممAmman Gourmet Food Weekend  سيمعرطـزمممم

.زارةمواديمصؼرهم

2017/12/9م-مماٌشورطيمسيمحػؾمإضوءةمذفرةمسقدماٌقالدمسيمعقضعمععؿقدؼيماظلقدماٌلقحمسؾقـفماظلـالمممم

.اظؾقرماٌقًمم-اٌغطس

2017/12/9مماٌشورطيمسيمىـيمهؽـقؿماخؿقـورمأصضـؾمجدارؼـفمسيمعؾـودرةمبؾـدغومؼلـؿقؼمسيماٌـدارسممممممممم

.اظرضؿقيماألعرؼؽقيمومروضيماآلالءماظـؿقذجقيم
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2017/05/04ماظؿدوؼرمرققمنوةمظؽقطؾـو”مممحضقرماصؿؿوحمصعوظقوتماٌممترماظؾقؽلماظطالبلماظـوظٌمبعـقانم"

.ماٌدارسماظرضؿقيماألعرؼؽقيمممم

2017/05/18مماٌشورطيمسيمعممترمدقوحيماٌغوعراتماظعوٌقيم(ATTA)واٌـظؿممعـمضؾؾمػقؽيمتـشقطم
اظلقوحيماألردغقيمواظذيممتماصؿؿوحفمعـمضؾؾمدوظيمرئقسماظقزراءمماألصكؿمػوغلماٌؾؼلمسيمصـدقماظؽؿؾـلؽلمممم

.اظؾقرماٌقًممم

2017/10/04مماٌشورطيمسيماٌممترماألولمظؾلقوحيمواآلثورمسيمربوصظيمععونمبوظؿـظقؿمعـمضؾؾمطردلماظققغلؽق

.ظؾرتاثمواظلقوحيماٌلؿداعيمسيمجوععيمايلنيمبـمراللممممم

2017/12/12اٌعفدم/ماألردنمبؿـظقؿمعدؼرؼيماألعـماظعومم/ممماٌشورطيمسيماٌممترماظـوعـمظؾلالعيماٌرورؼيم

.اٌروريماألردغلمممم

2017/9/24ممإلسودةماألوروبلمظؾؾـؽمواظعشرؼـماظلوبعماحملوصظنيمذبؾسمالجؿؿوعماظؿقضريمسيماٌشورطيمم

.مم2018/5(/10-8)معـماظػرتةمخاللمدقعؼدمواظذيمواظؿـؿقيماإلسؿورمممم

2017/11/13مماٌشورطيمسيمعممترماظلقوحيمسيماظشرقماألودطموممشولمإصرؼؼقومسيمصـدقمجراغدمحقوةمسؿونم.
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2017/01/04مماٌشورطيمسيمورذيمسؿؾمٌـوضشيماألعقرماظػـقيماًوصيمبـلىماظصقتمواظضفقٍممواإلزسوجم

.م SAEاظصودرمسـماٌـشوتماظلقوحقيمبؿـظقؿمعـمذيعقيماظػـودقمواٌطـــــــــوسؿمععمععفدمممم

2017/04/10مماٌشورطيمسيمورذيمسؿؾمبعـقانمإصوبوتماٌالسىمواإلدعوصوتماألوظقيمسيماالهودمماظرؼوضلم

.ظؾشرريماظدوظقيممممم

2017/05/22مماٌشورطيمسيمورذفمسؿؾمتؼققؿماالحؿقوجوتماٌطؾقبيمٌؽوصقيمزوػرةمماالوورمشريماٌشروعم

. بوٌؿؿؾؽوتماظـؼوصقيموتفرؼؾفومبؿـظقؿمدائرةماآلثورماظعوعيموبدسؿمعـمعؽؿىماظققغلؽقمسيمسؿونممم
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مماظؽقارثمإدارةمدورةمسيماظلقوحقيماظشرريمإدارةمسـمممـالمصرحيوتمربؿقدماٌؼدممذوركمم2017/05/13مم

ممممممممواظؾقؽلماألثريماٌقروثمسؾكمظؾؿقوصظيمتفدفماظيتموماؼطوظقومسيماٌـعؼدةمواألثرؼيماظلقوحقيماٌـورؼمسيممممم

.ماٌقضعمسيمحدثمعومععمواظؿعوعؾمحيدثمضدمٌومواالدؿعدادممممم

2017/10/4ممظـؼؾماظرذوؼدةمراللمواظـؼقىماظرصوسلموظقدمبوٌؼدممممـؾيماظلقوحقيماظشرريمإدارةمذورطًمم

موادؾوغقومصرغلوماؼطوظقو،مػلمبؾدانمثالثمسيمأبقؽماظـروجيقيماظؾوخرةمعنتمسؾكمماظلقوحلماألعـموربيممممم

.ماجيوبقيماٌشورطيمغؿوئٍموماظـوجقيماظؿفوربمعـمطوغًموممممم
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ظؿلؾقطماظضقءمسؾكمأداءمعرتؾوتمإدارةماظشرريماظلقوحقيمأثـوءمتلدؼيمواجؾـوتفؿمصؼـدممتمإجـراءمممم

.اظؾؼوءاتماٌؾقـيمبوىدولمأدغوهم

2015 2016 2017 
796اظؿؾػزؼقغقيماٌؼوبالت

430اظصقػقيماظؾؼوءات

252315اٌؼوبالتماإلذاسقي
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تؼقممإدارةماظشرريماظلـقوحقيمبعؿـؾممم

ــقوحممم ـــماظل ــقاءمع ــورةمظؾؿرضــكمد زؼ

.واٌرتىم

تقزؼعماظؿؿقرموماٌقـوهمسؾـكماظصـوئؿنيمممم

.سيمذفرمرعضونماٌؾوركم
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إدارة الشرطة السياحية

اجنازات يف صور
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تؽرؼؿماٌدارسماظرضؿقيماألعرؼؽقيمظعطقصيمم

اظعؼقدمدوعلماظشؿقطممسيمعؾودرةمبؾدغومؼلؿقؼ

تؽرؼؿموزؼرةماظلقوحيمواآلثورمظؾؿدؼرمم

اظلوبؼماظعؿقدماٌؿؼوسدمسؿودماظشقاورةمم

عـدوبًومسـمعدؼرماإلدارةمتؽرؼؿموزؼرةمم

اظلقوحيمواآلثورمإلدارةماظشرريماظلقوحقيمم

اٌؼدممإؼودماظربقع

تؽرؼؿمغوئىماٌدؼرماظعؼقدمرائدماظعقرانمعـمم

ضؾؾمدوبؾيمايلـمم
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تؽرؼؿماٌدارسماظرضؿقيماألعرؼؽقيممظؾـؼقىمممم

راللماظرذوؼدهمظؾففدماٌؾذولمسيمإنوح

2عؾودرةماسرفمبؾدكماألردنمممم

عـدوبًومسـمعدؼرماإلدارةمتؽرؼؿمذيعقيمم

اٌطوسؿماظلقوحقيمإلدارةماظشرريماظلقوحقيمم

اٌؼدممربؿقدمصرحيوت

تؽرؼؿمذيعقيماظػـودقمظؾؿدؼرماظلوبؼمم

اظعؼقدماظدطؿقرمسؾلماظزسيب
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(0770996920)شعبة سٌاحة العاصمة والوسط   
0770996917   قسم سٌاحة العاصمة

0770996956دٌون قسم سٌاحة العاصمة

0770996922فرع الفنادق0770996926مفرزة جبل القلعة

0770996928مفرزة مطار ماركا0770996965مفرزة مطار الملكة علٌاء

0770996923مفرزة بٌت الشعر0770996923مفرزة المدرج الرومانً

0770996830قسم سٌاحة الوسط   

0770996819مفرزة مكاور0770996875جسر الملك حسٌن

0770996816مفرزة أم الرصاص0770996820حمامات ماعٌن

0770996827مفرزة العمري0770996874مفرزة المغطس

0770996824مفرزة قصر عمره0770996883قسم البحر المٌت

0770996823الحرانه مفرزة0770996877فرع فنادق البحر المٌت

0770996825مفرزة الحالبات0770996869مفرزة شاطئ عمان السٌاحً

0770996834مادبا  كرفان

(0770996901)شعبة سٌاحة الشمال   

0770996905مفرزة عجلون0770996902قسم سٌاحة جرس

المعبر )قسم ام قٌس

(الشمالً

0770996906مفرزة سٌاحة ام الجمال0770996903

0770996889مفرزة طبقة فحل0770996904فرع أم قٌس

0770996908مفرزة مار الٌاس0790191354مفرزة جابر

0790191353مفرزة الرمثا

(0770996850)شعبة سٌاحة الجنوب والعقبة   

0770996852منشات البتراء0770996850قسم سٌاحة البتراء

0770996862مفرزة عفرا0770996851مفرزة الشوبك

0790191372المؤسسقصر الملك 0790191367(ضانا) مفرزة الطفٌلة

0770996863/077099684الكركقسم سٌاحة 

(0770996845)قسم سٌاحة العقبة   

0770996839المعبر الجنوبً

اًطماظلوخـ

117777

0790191225األمنً المركز/ فرع سٌاحة العقبة

0770996841مفرزة مطار الملك حسٌن

0770996842مفرزة مٌناء العقبة

0770996838مفرزة فرع سٌاحة رم
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سقٌ اىصفذةادل٘ض٘ع
3طؾؿوتمعضقؽي

7طؾؿيموزؼرماظلقوحيمواآلثور

8طؾؿيمعدؼرماألعـماظعوم

9طؾؿيمعدؼرمإدارةماظشرريماظلقوحقي

11ظقحيماظشـرف

12غشلةمإدارةماظشرريماظلقوحقي

13اظرؤؼومواظردوظي

14اظؼقؿماٌمدلقيم

15ربوورماظعؿؾمواظقاجؾوت

16اظؿدرؼى

17اظـشوطماظرؼوضل

18اظعؿؾقوتمواظؼضوئقي

21اظؿقسقيماظلقوحقي

22اظؿلقؼؼمواظرتوؼٍماإلسالعل

25اظؿقسقيماظلقوحقي

23اٌؾودرات

25اٌلوػؿيمسيماظػعوظقوتماظلقوحقي

29اٌشورطوتماظداخؾقي

39اٌشورطوتماًورجقيم

34اظؾعدماإلسالعل

40اظؾعدماإلغلوغلمواالجؿؿوسل

41اظشؽرمواظــوء

44انوزاتمسيمصقرموععرضماظصقر

46ععرضماظصقر

59أرضوممػقاتػماظشعىمواألضلومماًورجقيمظإلدارة
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