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االستثمار في اقليم البترا 

 التنموي السياحي



 لكون االردن ينعم باالستقرار

السياسي واالمني، جعل من البترا مقصداً  

 آمن و جذاب للنشاطات االستثمارية،

مما عزز من العائدات االقتصادية على 

 .  مستوى االفراد والشركات

 االستثمار في اقليم البترا التنموي السياحي



 حدائق وادي موسى



 مركز البلد السياحي في وادي موسى و الساحة الرئيسية والمتحف



 مركز البلدة السياحية في وادي موسى و الساحة الرئيسية والمتحف

 وادي موسى

مركز المدينة والساحة الرئيسة 

 والمتحف 

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات 

 الداخلية المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

والتجهيزات 

 الكلية

 (دينار)

 2.400.000 200 12.000 (م X100 م 120)الساحة الرئيسة 

محل تجاري بمساحة افرادية  20

 2م 50

1.000 800 800.000 200 200.000 

 80.000 250 240.000 750 320 2م80مقاهي بمساحة افرادية  4

 400.000 500 960.000 1.200 800 متحف البتراء النبطي

 36.000 120 180.000 600 300 االدارة والتخزين

 716.000 4.580.000 2.420 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

1.059.000 

 6.355.000 المجموع الكلي المتوقع

 20:  80 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 6.400.000 (سائح / د  10من زوار البتراء بواقع %  80) العوائد السنوية المتوقعة 

 120 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 مركز للمؤتمرات و االجتماعات وفعاليات أخرى متعدد االستعماالت 



 مركز للمؤتمرات و االجتماعات وفعاليات أخرى متعدد االستعماالت 

 ألغراض استخدامه ويمكن .الصغيرة الغرف وبعض شخص 500 الى ليصل كبيرة قاعة من يتكون
   :عديدة

الحجم متوسطة و صغيرة المؤتمرات 

الخ...موسقية حفالت و اإلحتفاالت و األعراس مثل نشاطات 

(وغيرها المنتجات عروض مثل) للشركات معارض 

البترا لمدينة والثقافية التاريخية الخلفية لتفسير االمتعددة عروض 

للسياح محلية أفالم عروض 

 



 مركز للمؤتمرات و االجتماعات وفعاليات أخرى متعدد االستعماالت 

 وادي موسى

 مركز مؤتمرات البتراء

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات 

 الداخلية المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

والتجهيزات 

 الكلية

 (دينار)

بدون )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

3.000 20 60.000 0 0 

 –قاعة المؤتمرات الرئيسة 

 (م6بارتفاع )مقعد  500

600 1.000 600.000 600 360.000 

 70)غرف بمتوسط مساحة  10

 (م3.6)مع قواطع بارتفاع ( 2م

700 800 560.000 500 350.000 

 120.000 300 240.000 600 400 ساحة عامة

 180.000 600 150.000 500 300 المطعم

 50.000 200 200.000 800 250 االدارة والتخزين

 1.060.000 1.810.000 2.250 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

574.000 

 3.444.000 المجموع الكلي المتوقع

 70:  30 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 1.500.000 ( 10.000/ يوم  150) العوائد السنوية المتوقعة 

 100 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



نجوم 5فندق ديلوكس   

 وادي موسى

نجوم بسعة -5فندق ومنتجع 

 غرفة وقاعة للمؤتمرات 250

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

مع المواقف )المساحة المطلوبة 

 (والحدائق

10.000 40 400.000 0 0 

غرفة بمساحة  250

 2م60افرادية

15.000 1.400 21.000.000 250 3.750.000 

 600.000 500 1.440.000 1.200 1.200 مطاعم

 360.000 300 1.440.000 1.200 1.200 مرافق ترفيهية

 240.000 200 1.440.000 1.200 1.200 االدارة والتخزين

 4.950.000 25.720.000 18.600 المساحة الداخليةالكلية

 375.000 250 600.000 400 1.500 انشطة خارجية+ مسبح 

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

6.329.000 

 37.974.000 المجموع الكلي المتوقع

 100:  00 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 10.950.000 (د للغرفة 200بواقع  -%   60بنسبة اشغال )العوائد السنوية المتوقعة 

 250 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 مركز بلد المنطقة السياحية في الطيبة



 مركز بلد المنطقة السياحية – الطيبة



 مركز بلد المنطقة السياحية – الطيبة

 الطيبة

مركزالمدينة والمنطقة 

 السياحية

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

محالت تجارية بمساحة  4

 2م 50افرادية 

200 600 120.000 200 40.000 

 120مطعم ومقهى بمساحة 

   2م

120 750 90.000 250 30.000 

 12.000 120 60.000 600 100 االدارة والتخزين

 82.000 270.000 420 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

70.400 

 422.400 المجموع الكلي المتوقع

 70:  30 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 240.000 (سائح / د 10من زوار البتراء بواقع %  3) العوائد السنوية المتوقعة 

 15 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 مركز للفنون و الحرف اليدوية و معهد التصميم الفني في الراجف  



مركز للفنون و الحرف اليدوية و معهد التصميم الفني -الراجف    

 وشبه الثمينة المعادن و والفضة المجوهرات من يدوي صنع 
 األحجار أو الكريمة

الصوف من يدويا المصنوع السجاد 

عند المألوف النسيجية والمواد الصوف من اليدوية المصنوعات 

 النبطية أو التقليدية البدوية الثقافة

النعال) المحلي التصميم مع يدويا المصنوعة التقليدية الجلدية السلع 
 (وغيرها واألحزمة

والخزف والمعادن الخشب من المصنوعة المنزلية األواني 

الشعبي الفن 

االردنيين للفنانين المعاصرة اإلنتاج   

 



مركز للفنون و الحرف اليدوية و معهد التصميم الفني -الراجف   

 الراجف

مركز تحف ومنجات البتراء 

مع معهد )الفنية اليدوية 

 (للتصميم

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

بدون )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

2.000 20 40.000 0 0 

 45.000 150 180.000 600 300 طابق لعرص المنتجات 

 75.000 250 180.000 600 300 معهد لتصميم التحف

 70.000 350 120.000 600 200 سوق تجاري

 120.000 600 100.000 500 200 المطعم

 40.000 200 100.000 500 200 االدارة والتخزين

 350.000 720.000 1.200 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

214.000 

 1.284.000 المجموع الكلي المتوقع

 80:  20 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 1.800.000 (سائح/د  20من زوار البتراء بواقع %  20) العوائد السنوية المتوقعة 

 60 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 بترا الصغيرة ومركزالعصر الحجري الحديث للترجمة الشفوية 



 مركز الترجمة الشفوي



 مركز الترجمة الشفوي

 بيضـــا

متحف العصر الحجري ومركز 

 ترجمة البتراء

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

بدون )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

1.000 20 20.000 0 0 

 60.000 150 240.000 600 400 المتحف

 42.000 350 72.000 600 120 سوق تجاري

 90.000 600 75.000 500 150 مطعم

 26.000 200 65.000 500 130 االدارة والتخزين

 218.000 472.000 800 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

138.000 

 828.000 المجموع الكلي المتوقع

 40:  60 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 960.000 (سائح / د  8من زوار البتراء بواقع %  15) العوائد السنوية المتوقعة 

 18 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 منطقة سكنية نموذجية



الشارع الرئيسي للمؤسسات التعاونية التسويقية  –أم صيحون   



شارع الرئيسي للمؤسسات التعاونية التسويقية –أم صيحون   

 أم صيحون

 الطريق الرئيسي المشترك

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

محل تجاري بمساحة  20

 2م 50افرادية 

1.000 600 600.000 200 200.000 

مقاهي بمساحة افرادية  4

 2م80

320 750 240.000 250 80.000 

 36.000 120 180.000 600 300 االدارة والتخزين

 316.000 1.020.000 1.620 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

267.000 

 1.603.200 المجموع الكلي المتوقع

 70:  30 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 800.000 (سائح / د  10من زوار البتراء بواقع %  10) العوائد السنوية المتوقعة 

 60 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 صورة توضيحية -دالغة 
 



 مركز ارتحال الجمال الترفيهي

+ مركز ارتحال جمال البتراء 

 معهد للتدريب

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

بدون )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

10.000 5 50.000 0 0 

اسطبل بمساحة افرادية  40

 2م 20

800 200 160.000 50 40.000 

 60.000 400 75.000 500 150 معهد التدريب

 72.000 600 60.000 500 120 المطعم+ السوق 

 30.000 300 50.000 500 100 االدارة

 202.000 395.000 370 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

119.400 

 716.400 المجموع الكلي المتوقع

 40:  60 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 640.000 (سائح/د 80من زوار البتراء بواقع %  1) العوائد السنوية المتوقعة 

 30 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 تجربة الحياة الصحراوية -نموذج مخيم  

 مخيم بطابع صحراوي

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

مع )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

5.000 5 25.000 0 0 

 150.000 100 300.000 200 1.500 10/ سرير  150

 30.000 200 45.000 300 150 مطبخ صحراوي ومطعم

 180.000 370.000 150 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط 

 %(20)والتوسع 

110.400 

 660.000 المجموع الكلي المتوقع

 50.50 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 574.875 (د للغرفة 35بواقع  -%   30بنسبة اشغال )العوائد السنوية المتوقعة 

 40 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 نموذج بدوي لمنتجع العطالت



 نموذج بدوي لمنتجع العطالت

نجوم  – 4فندق ومنتجع 

 120بسعة )بطابع بدوي 

 (غرفة

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات 

الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

مع )المساحة المطلوبة 

 (المواقف والحدائق

5.000 40 200.000 0 0 

غرفة بمساحة افرادية  120

 2م40

4.800 1.000 4.800.000 200 960.000 

 320.000 400 640.000 800 800 مطاعم

 240.000 300 640.000 800 800 مرافق ترفيهية

 160.000 200 640.000 800 800 االدارة والتخزين

 1.680.000 6.920.000 7.200 المساحة الداخليةالكلية

 300.000 100 450.000 150 3.000 مسبح ومرافق خارجية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

1.870.000 

 11.220.000 المجموع الكلي المتوقع

 100:  00 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 3.372.600 .... (من زوار البتراء%  80) العوائد السنوية المتوقعة 

 100 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 محمية حيوانات و مركز الترجمة الشفوي



 محمية حيوانات و مركز الترجمة الشفوي

 إنشاءمحمية حيوانات و مركز الترجمة الشفوي خارج المحمية األثرية

 تصميم جيد للعرباتمسارات جذابة للحصان مع 

 للسياح الذين يرغبون في ركوب الخيل والحمير مسارات ركوب
 أو الجمال

 منطقة خاصة لألطفال 

 سباقات الحيوانية إلجراء منطقة المرج للمرشدين 

 بأهمية الحيوانات للبدومركز الترجمة الشفوية للتعليم 

 المالبس )مصدرها الحيوانات بشكل جيد بمنتجات متجر مخزن
 (الصوفية و السجاد والجبن وغيرها

 وغيرها من األطباق المحلية مطعم للمأكوالت البدوية التقليدية

 الذيذة

 



 محمية حيوانات و مركز الترجمة الشفوي

محمية للحيوانات ومركز 

 الترجمه   الشفوي

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

مع )المساحة المطلوبة 

 (المواقف

30.000 5 1.500.000 0 0 

اسطبل بمساحة  150

 2م20افرادية 

3.000 200 600.000 50 150.000 

 100.000 400 125.000 500 250 مركز للترجمة

 120.000 600 100.000 500 200 مطعم

 36.000 300 650.000 500 120 سوق تجاري

 406.000 2.385.000 570 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط 

 %(20)والتوسع 

558.200 

 3.349.200 المجموع الكلي المتوقع

 40:  60 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 3.000.000 (سائح / د 15من زوار البتراء بواقع %  25)العوائد السنوية المتوقعة 

 100 عدد الوظائف المستحدثة المتوقع



 بيت ضيافة



 بيت ضيافة

بيوت ضيافة بسعة  5

 غرفة لكل واحد 12

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

 0 0 30.000 20 1.500 المساحة المطلوبة 

غرفة بمساحة 60

 2م25افرادية 

1.500 600 900.000 200 300.000 

غرفة استراحة وطعام 

 (2م90*  5)

450 600 270.000 150 67.500 

*  5)ادارة وتخزين 

 (2م90

450 600 270.000 120 54.000 

المساحة الداخليةالكلية 

 (2م480*  5)

2.400 1.440.000 421.500 

الغراض التخطيط 

 %(20)والتوسع 

372.300 

 2.263.800 المجموع الكلي المتوقع

 100:  00 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 438.000 (د للغرفة 40بواقع  -%   50بنسبة اشغال )العوائد السنوية المتوقعة 

 20 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



 فندق سياحي



 فندق سياحي

نجوم  – 3فندق سياحي 

 (غرفة 60بسعة )

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

) المساحة المطلوبة 

الالمواقف والقليل من 

 (المساحات الخضراء 

800 40 32.000 0 0 

غرفة بمساحة افرادية  60

 2م 30

1.800 800 1.440.000 150 270.000 

 90.000 300 240.000 800 300 مطعم

 30.000 150 120.000 600 200 االدارة والتخزين

 390.000 1.832.000 2.300 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

444.400 

 2.666.400 المجموع الكلي المتوقع

 100:  00 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 985.500 (د للغرفة 90بواقع  -%   50بنسبة اشغال )العوائد السنوية المتوقعة 

 40 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



الطيبة -فندق على طريق وادي موسى   

 150بسعة )نجوم -4فندق سياحي 

 على طول الطريق االثري( غرفة

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

/  تكلفة االنشاء

المساحات الداخلية 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

والتجهيزات 

 الكلية

 (دينار)

الالمواقف والقليل )المساحة المطلوبة 

 (من المساحات الخضراء

8.000 40 320.000 0 0 

 1.350.000 200 6.075.000 900 6.750 2م 45غرفة بمساحة افرادية  150

 240.000 400 600.000 1.000 600 مطعم

 240.000 300 960.000 1.200 800 مرافق ترفيهية

 108.000 180 540.000 900 600 االدارة والتخزين

 1.938.000 8.495.000 8.750 المساحة الداخليةالكلية

 150.000 150 400.000 400 1.000 مرافق خارجية+ مسبح 

 2.086.000 %(20)الغراض التخطيط والتوسع 

 12.519.600 المجموع الكلي المتوقع

 100:  00 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 4.215.750 (د للغرفة 140بواقع  -%   55بنسبة اشغال )العوائد السنوية المتوقعة 

 135 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



 الزراعة النباتية البيولوجية

 الزراعةالبيولوجية  والنباتية

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

 تكلفة االنشاء الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

االرض المطلوبة للبيوت 

 ازجاجية

5.000 40 200.000 0 0 

بيت بالستيكي بمساحة  20

 م 6* 22افرادية 

2.640 20 52.800 50 132.000 

 75.000 150 250.000 500 500 االدارة والتخزين

 207.000 502.800 3.140 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

141.960 

 851.760 المجموع الكلي المتوقع

 50:  50 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 500.000 العوائد السنوية المتوقعة

 35 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



زراغة الخضراوات و األزهار –بيت بالستيكي   



زراغة الخضراوات و األزهار –بيت بالستيكي   

بيت بالستيكي لزراعة 

 النباتات واالزهار

متطلبات المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

االرض المطلوبةةةةةةة للبيةةةةةةوت 

 الزجاجية

3.000 40 120.000 0 0 

بيت بالسةتيكي بمسةاحة   12

 م 6* 22افرادية 

1.584 20 31.680 50 79.200 

 45.000 150 150.000 500 300 االدارة والتخزين

 124.200 301.680 1.884 المساحة الداخليةالكلية

الغةةراض التخطةةيط والتوسةةع 

(20)% 

85.176 

 511.056 المجموع الكلي المتوقع

 50:  50 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 300.000 العوائد السنوية المتوقعة

 20 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



 إنتاج النباتات الطبية و العطرية



 إنتاج النباتات الطبية و العطرية

 انتاج النباتات الطبية والعطرية

متطلبات 

المساحة 

 المتوقعة

 (2م)

تكلفة االنشاء 

 المتوقعة

 (2م/دينار)

تكلفة االنشاء 

 الكلية

 (دينار)

تكلفة التأثيت 

 والتجهيزات

 (2م/ دينار )

تكلفة التأثيث 

 والتجهيزات الكلية

 (دينار)

االرض المطلوبة للبيوت 

 الزجاجية

3.000 40 120.000 0 0 

بيت بالستيكي بمساحة   12

 م 6* 22افرادية 

1.584 20 31.680 50 79.200 

 45.000 150 150.000 500 300 االدارة والتخزين

 124.200 301.680 1.884 المساحة الداخليةالكلية

الغراض التخطيط والتوسع 

(20)% 

85.176 

 511.056 المجموع الكلي المتوقع

 50:  50 الخاص في المشروع/ النسبة المتوقعة للقطاع العام 

 350.000 العوائد السنوية المتوقعة

 25 (4*  5)عدد الوظائف المستحدثة المتوقع 



 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

 شكراً لمتابعتكم


