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 عامة: نظاة
 يلعددددددددددد  حيددددددددددد  ، واالسدددددددددددت م     االقتصددددددددددد    النمددددددددددد  لددددددددددد    االسدددددددددددترا  ج   األ وا  مددددددددددد  وأ اة  الددددددددددد  ن  االقتصددددددددددد   محركددددددددددد   أهددددددددددد  أحددددددددددد  الجددددددددددد    النقددددددددددد  يعددددددددددد 

 التنم دددددددددددد  وب لتدددددددددددد ل  السدددددددددددد  ح  قطدددددددددددد    نم دددددددددددد  وفدددددددددددد  البين دددددددددددد  التجدددددددددددد  ة حركدددددددددددد   نم دددددددددددد  فدددددددددددد  المسدددددددددددد هم  خدددددددددددد   مدددددددددددد  ه مدددددددددددد   و ا األ  ن فدددددددددددد  الجدددددددددددد    النقدددددددددددد 
 االقتص  ي .

 قددددددددددد   ن  بم جددددددددددد  1/8/2007 بتددددددددددد     إ شددددددددددد  ه   ددددددددددد  والتددددددددددد    ناأل فددددددددددد  الجددددددددددد    النقددددددددددد  قطددددددددددد   ومراقبددددددددددد   نظددددددددددد   المددددددددددد    الطيدددددددددددران  نظددددددددددد   هيئددددددددددد   تددددددددددد ل 
 مسدددددددددددتقل   ق ب ددددددددددد   نظ م ددددددددددد  هيئددددددددددد  فأصدددددددددددبح  المددددددددددد   ، الطيدددددددددددران لسدددددددددددلط  وواقعددددددددددد  قددددددددددد      كخلددددددددددد  و ع ي  ددددددددددد  2007 لسدددددددددددن  (41)  قددددددددددد  المددددددددددد    الطيدددددددددددران

 .مك      بجم ع الج    والنق  الم    الطيران قط   ومراقب  بتنظ    عن 
  مددددددددد ن مطددددددددد   الددددددددد ول ،  ل ددددددددد   الملكددددددددد  )مطددددددددد    ول ددددددددد  مطددددددددد  ا   ث ثددددددددد فهن لددددددددد  األ    ددددددددد ، المطددددددددد  ا  مشددددددددد ل  شدددددددددرك   بهددددددددد  فتقددددددددد    التشددددددددد يل  األمددددددددد   أمددددددددد 

 حيدددددددددد  األ  ن فدددددددددد  الجددددددددد    النقدددددددددد  لحركدددددددددد  الرئ سددددددددد   الب ابدددددددددد  الدددددددددد ول   ل ددددددددد   الملكدددددددددد  مطدددددددددد   و عتبدددددددددر ال ول /العقبدددددددددد ( الحسددددددددددي  الملددددددددد  مطدددددددددد   المددددددددد   /م  ك ،
 المطددددددددد   مجم  ددددددددد  شدددددددددرك  قبددددددددد  مددددددددد  و شددددددددد يل  و  سدددددددددعت   أهيلددددددددد   ددددددددد  ثددددددددد  ومددددددددد  مسددددددددد فر مليددددددددد ن  3.5 الددددددددد   صددددددددد  مب ئ ددددددددد  سدددددددددع وب 1983 سدددددددددن  افتت حددددددددد   ددددددددد 

 2030  ددددددددد    ه يددددددددد  مدددددددددع االسدددددددددت ع ب   الط قددددددددد   صددددددددد  ان المت قدددددددددع ومددددددددد  مسددددددددد فر مليددددددددد ن  9 الددددددددد  االولددددددددد  المرحلددددددددد  فددددددددد  االسدددددددددت ع ب   الط قددددددددد  لتصددددددددد  الددددددددد ول 
 مس فر. ملي ن  42.8 ح ال  2019      ه ي  ف  المس فر       بلغ حي  مس فر، ملي ن  15 ال 

 مسددددددددددد فر مليددددددددددد ن  الددددددددددد   صددددددددددد  اسدددددددددددت ع ب   وبط قددددددددددد  1950 سدددددددددددن   ها شددددددددددد   ددددددددددد  حيددددددددددد  اال  ن فددددددددددد  مطددددددددددد   او  ف عتبدددددددددددر /م  ك المددددددددددد     مددددددددددد ن مطددددددددددد   أمددددددددددد  
 .مس فر أل  4.11 ح ال  2019     خ   المس فر       بلغو  األ      المط  ا  شرك  قب  م  و ش يل  إ ا     ت  حي  سن   ،
  قددددددددد   حيددددددددد  سدددددددددن   ، مسددددددددد فر و صددددددددد  مليددددددددد ن  الددددددددد   صددددددددد  اسدددددددددت ع ب   وبط قددددددددد  1972 سدددددددددن   ها شددددددددد   ددددددددد  الددددددددد   ال ول /العقبددددددددد  الحسدددددددددي  الملددددددددد  مطددددددددد   أمددددددددد 

 لدددددددددغب ،2003  ددددددددد   منددددددددد  قيددددددددد   بددددددددد  مفت حددددددددد  مطددددددددد  ا المطددددددددد   ا ددددددددد ن  ددددددددد  وقددددددددد  العقبددددددددد   طددددددددد  ر شدددددددددرك  وبإشدددددددددرا   و شددددددددد يل  ددددددددد بإ ا   للمطددددددددد  ا  العقبددددددددد  شدددددددددرك 
 .مس فر أل  224 ح ال  2019     خ   المس فر      

 الجددددددددد    لنقددددددددد ل واحددددددددد ة وشدددددددددرك  المندددددددددتظ  الجددددددددد    لنقددددددددد ل شدددددددددرك   (3) 2020  ددددددددد    ه يددددددددد  مدددددددددع المرخصددددددددد  األ    ددددددددد  الطيدددددددددران شدددددددددرك    ددددددددد   بلدددددددددغ وقددددددددد  هددددددددد ا
   (.ا م   ) ج   الخ ص للطيران واح ة وشرك  )   ض(المنتظ  غير

 الطددددددددددد ئرا   ددددددددددد   و بلدددددددددددغ ، 2007  ددددددددددد   فددددددددددد  خصخصدددددددددددته   ددددددددددد  وقددددددددددد  ، الددددددددددد  ن  الن قددددددددددد  1963  ددددددددددد    أسسددددددددددد  والتددددددددددد  اال    ددددددددددد  الملك ددددددددددد   شدددددددددددرك   عتبدددددددددددرو 
 األ   ددددددددد  المددددددددد    الطيدددددددددران سدددددددددج  فددددددددد  المسدددددددددجل  الطددددددددد ئرا   ددددددددد   بدددددددددأن  لمددددددددد ،  ددددددددد ئرة (25) 2020   ددددددددد    ه يددددددددد  وحتددددددددد  اال    ددددددددد  الملك ددددددددد  ب سددددددددد  المسدددددددددجل 

 .  ئرة 85 ال  يص 
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 اليوي  النقل تسجاتسات

 .  ال ول    الطيران الم    وفق  للمتطلب    عز ز س م  وأم .1
المفت حدددددددددد  و  ق ددددددددددع المز دددددددددد  مددددددددددد  اال ف ق دددددددددد   مددددددددددع ا خدددددددددد  بعددددددددددي  اال تبددددددددددد    األجدددددددددد ا  بددددددددددب المملكدددددددددد  ببدددددددددد ق   و  العدددددددددد ل  والت سددددددددددع بتطبيددددددددددد  س  سدددددددددد   .2

الخدددددددددد م   لعم ئهدددددددددد  ، و سددددددددددهي  التجدددددددددد  ة المتن م دددددددددد   أفضدددددددددد مدددددددددد   قدددددددددد ي   واألجنب دددددددددد  األ    دددددددددد لتمكددددددددددي  شددددددددددرك   الطيددددددددددران وذلدددددددددد  المصددددددددددلح  ال  ن دددددددددد  
   .الس  ح و نم   قط   للبض ئع والخ م   

البن ددددددددددد   فدددددددددددع مسددددددددددت   شدددددددددددبك  خطدددددددددد ا ج  ددددددددددد   دددددددددد    القط  ددددددددددد   االقتصدددددددددد  ي  والسددددددددددد  ح   واالجتم   دددددددددد ،  وإ شدددددددددد   منظ مددددددددددد  النقدددددددددد  الجددددددددددد     طدددددددددد  ر .3
 حسدددددددددددي  جددددددددددد  ة الخددددددددددد م   الج  ددددددددددد   إلددددددددددد  إضددددددددددد ف  األ ضددددددددددد  للمطددددددددددد  ا  و طددددددددددد  ر خددددددددددد م   الشدددددددددددح  الجددددددددددد   و حسدددددددددددي  خددددددددددد م   المن ولددددددددددد   التحت ددددددددددد 

 .الج   المستفي ي  م  خ م   النق  و  اإل  ق وذو  وضم ن حم ي  حق ق المس فر   
 شدددددددددد     النقدددددددددد  الجدددددددددد   والنشدددددددددد     المسدددددددددد   ة فدددددددددد  مز دددددددددد  مدددددددددد   للمشدددددددددد  ك  لقطدددددددددد   الخدددددددددد صو شددددددددددج ع اسددددددددددت م   االنقدددددددددد  الجدددددددددد    خدددددددددد م    حر ددددددددددر .4

 . ال ول  والفر    شر ط   لب   المتطلب   
 بدددددددددددإ ا ةوضدددددددددددرو ة االلتدددددددددددزا  ب لق ا ددددددددددد  الق  سددددددددددد   المتعلقددددددددددد   المعددددددددددد يير الع لم ددددددددددد  إلددددددددددد المراقبددددددددددد  والدددددددددددتحك  والم حددددددددددد  الج  ددددددددددد  لل صددددددددددد    أ ظمددددددددددد  طددددددددددد  ر  .5

المجدددددددددد   الجدددددددددد   ووفدددددددددد  اال ف ق دددددددددد   ال ول دددددددددد  ومتطلبدددددددددد   المنظمدددددددددد  ال ول دددددددددد  للطيددددددددددران المدددددددددد    لتمكددددددددددي  و  دددددددددد   مدددددددددد  قطدددددددددد   الطيددددددددددران و  دددددددددد  ة كفدددددددددد  ة 
 استخ ام  .

  فع مست   األ ا  المؤسس  .6
المضددددددددددرة والضددددددددددج    واال بع ثدددددددددد  ال  مدددددددددد  للتقليدددددددددد  مدددددددددد   اإلجددددددددددرا ا  قليدددددددددد  التددددددددددأثير البيئدددددددددد  للنقدددددددددد  الجدددددددددد   وااللتددددددددددزا  ب  خدددددددددد ذ ك فدددددددددد  حم يدددددددددد  البيئدددددددددد  و  .7

 الن       الطيران .
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  ةالاؤي

 قي  التط  ر()  " أج ا  آمن  لجم ع المش لي  "

  الاتسالة

 " اال  ق   بتطبي  مع يير الس م  واألم  والبيئ  ف  الطيران الم     و نم   قط    ق  ج   متحر  مبن   ل  أسس اقتص  ي  سل م  " 

  مؤتسسجةال القجم

 والنزاه  الشف ف   .1
 والص ق ال ال  .2
 التط  ر والتحسي  المستمر .3
 العم  الجم    .4
 االب ا  واالبتك   .5
 االجته   .6
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 (:2023-2021) لألعواماالتسراايجيجة الوطنجة للنقل اليوي  لخطةا
شددددددددد  ك  االسدددددددددترا  ج   التددددددددد   ق مددددددددد  هيئددددددددد   نظددددددددد   الطيدددددددددران المددددددددد    وفددددددددد  تددددددددد   دددددددددأثر حركددددددددد  النقددددددددد  الجددددددددد   بأ مددددددددد  ج ئحددددددددد  ك  و ددددددددد  بمراجعددددددددد  خطتهددددددددد لقددددددددد   

حليددددددددد  البيئددددددددد  ال اخل ددددددددد  والخ  ج ددددددددد  حيددددددددد   ددددددددد  مددددددددد  خددددددددد      لددددددددد   تددددددددد ئ  فددددددددد  صددددددددد  غته  مدددددددددع و ا ة النقددددددددد  ) اسددددددددد  الس  سددددددددد ( هيئددددددددد   نظددددددددد   الطيدددددددددران المددددددددد    
و عز ددددددددددز الفددددددددددرص والحدددددددددد  مدددددددددد   الضددددددددددع و حسددددددددددي   قدددددددددد ا القدددددددددد ة   قدددددددددد ا عز ددددددددددز القدددددددددد ة والضددددددددددع  والفددددددددددرص والته يدددددددددد ا  ليددددددددددت    قدددددددددد اهدددددددددد ا التحليدددددددددد   ح يدددددددددد  

 وا  ا  مصف ف   ح ي  الشرك  . الته ي ا 
 

 فدددددددددددع مسدددددددددددت   و  طددددددددددد  ر منظ مددددددددددد  النقددددددددددد  الجددددددددددد   (  لددددددددددد   طددددددددددد  ر اإلمك   ددددددددددد   ال اخل ددددددددددد  للهيئددددددددددد   بدددددددددددر 2023-2021لقددددددددددد   كدددددددددددز  الخطددددددددددد  االسدددددددددددترا  ج   )
وبإلقددددددددد    ظدددددددددرة  لدددددددد     تهددددددددد  المسدددددددددتقبل  ، فددددددددد ن الهيئدددددددد     مددددددددد   لددددددددد  االسدددددددددتف  ة مدددددددد  ا ج  ا هددددددددد  السددددددددد بق  لخلددددددددد  بيئدددددددد   مكددددددددد  و حفدددددددددز  ظددددددددد    ،األ ا  المؤسسدددددددد 

 البيئ .و   الس م  واألم  الطيران الم    و حق   ط   ذو مست    ول  ف  مج ال
 

النقددددددددد  ال  ن ددددددددد     لددددددددد  قطددددددددد    اسدددددددددترا  ج   تددددددددد ائ  مدددددددددع  ج يددددددددد ة  اسدددددددددترا  ج  خطددددددددد  فقددددددددد   بنددددددددد  لهيئددددددددد  ا  اجههددددددددد   قددددددددد  التددددددددد ولم اجهددددددددد  التحددددددددد ي   المسدددددددددتقبل   
 .  2025       األ  ن  منب ق  ب أله ا  ال  ن   ال  مر بطالم   و 

 

 2020التدددددددددد   نهجهدددددددددد  الهيئدددددددددد ، ق مدددددددددد  الهيئدددددددددد  بمراجعدددددددددد  خطتهدددددددددد  االسددددددددددترا  ج   فدددددددددد   ه يدددددددددد   دددددددددد    االسددددددددددترا  ج  ومراجعدددددددددد  الخطدددددددددد   طب قدددددددددد  لمنهج دددددددددد  ا دددددددددد ا  
   ب السترا  ج   ال  ن   الربع  .بن  ا  ل  المت يرا  االقتص  ي  واالجتم     المح ط  ب لهيئ  و ق   ر  ق   سير العم
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 :(2020-2016)م واعاالخالل  ها الهيئةاالنيازات الري حققر اباز

 
( ومن 2030-2015لألعوام ) نفذت هيئة تنظيم الطيران المدني الكثير من المشاريع واألنشطة والبرامج التي تضمنتها االستراتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع النقل

الطيران المدني الدولي لتطبيقها الفعال لمعايير المنظمة الدولية ل الهيئة على شهادة التميز في السالمة الجوية، من رئيس مجلس منظمة وحص ابرز هذه االنجازات

عقد اجتماعات المؤتمر الدولي إلجراء و 2017وممارستها الخاصة بالرقابة على السالمة الجوية من قبل الهيئة، والتحسن الملموس في أداء السالمة الجوية في العام 

 ( دولة.61( مشارك يمثلون )600مدينة العقبة وبحضور ما يزيد على ) في 2019( لعام ICANمفاوضات خدمات النقل الجوي )

 

، واما في جائحة كورونا فكانت استجابة الهيئة للتعامل مع هذه االزمة مبكرة حيث تم حصلت الهيئة على ختم التميز لجائزه الملك عبدهللا الثاني لتميز االداء الحكوميكما 

اعوام  3تمثلت بتطعيم العاملين في المطارات الثالثة وعلى مدار  2019انتشار االمراض السارية والمعدية منذ بداية فصل الشتاء اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية لمنع 

مرارية تحديث خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع أحداث الصحة العامة في النقل الجوي وخطة استدامة واستو متتالية وتوزبع نشرات توعوية لمنع انتشار الفايروس

إصدار الدليل الشامل للتعليمات الصحية خالل جائحة كورونا وتحديث اإلجراءات واإلرشادات  و (COVID-19فيروس ) –األعمال في الهيئة/ حالة الطوارئ 

 .التوعوية الالزمة لكافة العاملين في المطارات وأطقم الطائرات والمسافرين

 

 االعوام الخمس االخيرة:فيما يلي ابرز االنجازات التي تحققت خالل 
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 االنجازات الرقمية:

 

 2016 2017 2018 2019 *2020 المؤشر

 %58 %81.16 %81.59 %81.59 %81.59 نسبة التصنيف للتطبيق الفعال لمتطلبات السالمة الجوية 

 46 52 56 56 59 اعداد اتفاقيات االجواء المفتوحة 

 مليون 7.6 مليون 8.1 مليون 8.7 مليون 9.2 مليون 2.2 والمغادرين( للمطارات االردنيةاعداد المسافرين )القادمين 

المسافرين )القادمين والمغادرين( للمطارات نسبة نمو اعداد 
 االردنية

-77% 7% 6% 7% 5% 

اعداد الرحالت الجوية )القادمة والمغادرة ( للمطارات 
 االردنية

29,486 87,565 84,695 83,570 83,600 

اعداد الرحالت الجوية )القادمة والمغادرة ( نسبة نمو 
 للمطارات االردنية

-38% 3% 1% - 3% 

 46,700 46,680 44,887 46,974 29,079 اعداد الطائرات العابرة لألجواء االردنية

 63 63 65 71 81 اعداد المطارات التي يرتبط معها االردن برحالت مباشرة

 39 38 45 47 49 الطيران المشغلة من والى المطارات االردنيةاعداد شركات 

اعداد التفتيشات االمنية والسالمة الجوية على مرافق 
 الطيران

195 268 255 232 202 

لشركات الطيران المشغلة اعداد التصاريح الجوية الممنوحة 
 والعابرة للمطارات واالجواء االردنية

8,217 10,646 10,226 9,703 8,959 

 3 10 7 5 7 اصدار وتعديل تعليمات الطيران المدني

 7,601,615 7,385,358 7,078,528 6,500,908 5,978,873 الرواتب واالجور وملحقاتهامصروف 

  %2- %4- %8- %8- نسبة انخفاض نفقات الرواتب

 987,879 817,229 804,047 726,442 659,462 النفقات الجارية عدا الرواتب وملحقاتها

 %95 %91 %90 %89 %89 نسبة االنفاق من المخصصات )النفقات الجارية(

 
 *االنخفاض جراء اثر جائحة كورونا

 :استقطاب الفعاليات 
 ( عقد اجتماعات المؤتمر الدولي إلجراء مفاوضات خدمات النقل الجويICAN لعام )( مشارك يمثلون600في مدينة العقبة وبحضور ما يزيد على ) 2019 

 ( دولة.61)
  مكتب الشرق االوسط. –عقد اجتماعات مؤتمر االمن السيبراني والحلول المرنة في عمان بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي 
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 :االمن والسالمة الجوية 
 

 لفعال لمعايير المنظمة الدولية وممارستها حصلت الهيئة على شهادة التميز في السالمة الجوية، من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيقها ا
 .2017الخاصة بالرقابة على السالمة الجوية من قبل الهيئة، والتحسن الملموس في أداء السالمة الجوية في العام 

  التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني ونائباً لرئيس المجلس.عضو في المجلس انتخاب االردن 
  االتحاد الدولي للنقل الجوي )االياتا( لتعزيز مستويات السالمة الجوية في مجال الطيران المدني.توقيع إتفاقية مع 
 اعداد ملف للمخاطر ((Risk Profiling .لكافة المشغلين في مجال الطيران المدني 

  

 :التشريعات 
 ( 2018لسنة  )8صدور قانون عصري معدل لقانون الطيران المدني رقم . 
  وذلك لغايات تحفيز االستثمار في قطاع الطيران المدني وتشجيع استقطاب شركات الطيران،  2018( لسنة 106الطيران المدني رقم )صدور نظام رسوم

 والطلبة الدارسين في أكاديميّات الطيران االردنية، حيث تضّمن النظام تخفيض الرسوم ذات العالقة.
 ن ذوي االعاقةاصدار تعليمات لحقوق المسافرين جوا وحقوق المسافري 
 .اصدار تعليمات االستعالم المبكر عن الركاب 
  فاء الفائدة القانونيةيتعليمات استاصدار. 

 

 :تطوير االداء المؤسسي والموارد البشرية 
 .حصلت الهيئة على ختم التميز لجائزه الملك عبدهللا الثاني لتميز االداء الحكومي 
  (.2018، 2017جائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة المدنية لعامي )حصول الهيئة للسنة الثانية على التوالي على 

 

 :البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات 
 ة واجهزة االستمرار في تطوير وتحديث أنظمة خدمات المالحة الجوية لتعزيز المستوى التنافسي لألردن في خدمات المالحة الجوية، حيث تم شراء انظم

ونظام االتصال  SSR mode-Sفي مطار الملك الحسين الدولي/ العقبة ومطار عمان المدني ورادار  vcssمالحية من ابرزها )نظام االتصال الصوتي 
 (. D-ATISالرقمي 

 ( خدمة.56إعادة هندسة اجراءات الخدمات التي تقدمها الهيئة تمهيدا للتحول االلكتروني وأتمتة ) 
 ءات ت في إجراتصميم نظام محوسب جديد خاص بترخيص الطيارين والعاملين في مجال الطيران المدني لتوفير المزيد من الرقابة والحماية السئلة االمتحانا

 منح الرخص واالجازات.
  جاري على تنفيذ العمل( مشروع الدفع االلكترونيe-Paymentمن خالل التنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي ) والريادة. 
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 :االستجابة الزمة كورونا 
  3بتطعيم العاملين في المطارات الثالثة وعلى مدار تمثلت  2019اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية لمنع انتشار االمراض السارية والمعدية منذ بداية فصل الشتاء 

 اعوام متتالية وتوزبع نشرات توعوية لمنع انتشار الفايروس
 فيروس  –ئ تحديث خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع أحداث الصحة العامة في النقل الجوي وخطة استدامة واستمرارية األعمال في الهيئة/ حالة الطوار

(COVID-19.) 
 وس تماعات دورية مع كافة الجهات العاملة في المطارات بهدف االرشاد والتوعية وتحليل وتقييم المخاطر ألخذ الحيطة والحذر للتعامل مع فيرعقد اج

(COVID-19 ) 
  مراجعة جاهزية منظومة االبالغ وتحليل المخاطر وطرق العالج على متن الطائرة عند الوصول بشكل مستمر ودوري 
 ت شامل للتعليمات الصحية خالل جائحة كورونا وتحديث اإلجراءات واإلرشادات التوعوية الالزمة لكافة العاملين في المطارات وأطقم الطائراإصدار الدليل ال

 والمسافرين 
 ء .المشاركة وعلى مدار الساعة مع خلية عمليات إدارة األزمة لتنسيق الرحالت الجوية والترتيبات الالزمة لرحالت االخالء واالجال 
  .االستمرار بمنح تصاريح الهبوط والعبور للمطارات واالجواء االردنية وخاصة فيما يتعلق برحالت الشحن والصيانة ونقل الركاب 
 .اعداد خطة االنفتاح السياحي وعودة الرحالت الجوية والتفتيش على جاهزية قطاع الطيران )مطارات، مشغلي طيران ( خالل جائحة كورونا 
 ومن ثم عودة الرحالت الجوية المنتظمة اعتبارا  28/6/2020دة الطيران تدريجيا وبدأ بالرحالت الجوية الداخلية بين عمان والعقبة اعتبارا من اعداد خطة عو

 .8/9/2020من 
 .تمديد فترة صالحيات الشهادات الممنوحة وذلك لتجنب توقف الخدمات في حال توقف العمل 
  توفير خط ساخن للرد على االستفسارات الواردة من قبل المشغلين ومتلقي الخدمة والمواطنين داخل وخارج المملكة 
  بسبب الظروف االستثنائية التي اضطرت العديد من شركات الطيران اللغاء او تأجيل تذاكر السفر  1/4/2021تأجيل تطبيق تعليمات حماية المستهلك لغاية

 للركاب.
 ة الدورية وتحديث الخطة االستراتيجية للهيئة لتتوائم مع المتغيرات التي تفرضها االزمة.المراجع 
 . ضمان استمرار خدمات المالحة الجوية وتشكيل فريق طوارئ فني لألعطال الفنية الطارئة في االقسام الفنية 
  الدولي. استكمال تركيب وتشغيل نظام االستطالع الراداري الجديد /  مطار الملكة علياء 
 ة الحركة الجوية في االستمرار بتنفيذ كافة إجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحية لألنظمة دون اي انقطاع وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة الالزمة لسالم

 االجواء .
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  مصفوفة يحديد الشاكاء
 

 الرصنجف الرأثيادرجة  درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
خل

دا
 

القجام بأعمال الهيئة تسعجا لرحقيق  موظفو هيئة ينظجم الطياان المدني
 شااكة داخلجه مايفع مايفع حكومي  االتسراايجيجةالاؤية والاتسالة واألهداف 

 اتسراايجيجةشااكة  مايفع مايفع حكومي يقديم خدمات المالحة اليوية إدارة خدمات المالحة اليوية

يا
ج
ار

خ
 

 اتسراايجيجةشااكة  مايفع مايفع حكومي وضع ورتسم تسجاتسة النقل اليوي  وزارة النقل  

يقديم الخدمات والمعلومات الالزمة  دائاة األرصاد اليوية
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي لضمان تسالمة حاكة المالحة اليوية 

 والتجارةوزارة الصناعة 

يعزيز الرعاون والعالقات بين األردن 
والدول االخاى في ميال النقل اليوي، 

 يسييل ويحديد غايات الشاكات
 اتسراايجيجةشااكة  منخفض مايفع حكومي

 شااكة اتسراايجيجة مايفع مايفع حكومي يطويا وينمجة القطاع السجاحي  وزارة السياحة واآلثار

الرنسيق بخصوص اإلعفاءات اليماكجة  وزارة المالجة/ دائاة اليمارك العامة  
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي اليومجة لشاكات الطياان  
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 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

وزارة األشغال العامة واإلتسكان/ دائاة  
 العطاءات الحكومجة

طاح وإحالة عطاءات اإلنشاءات 
 يكاملجة منخفض منخفض حكومي والخدمات 

 وزارة الرخطجط والرعاون الدولي

يمويل المشاريع، يقديم منح من جهات 
دولجة وإقلجمجة، مرابعة ينفيذ خطط 

ومشاريع الرنمجة االقرصادية ذات العالقة 
 بالقطاع 

 شااكة اتسراايجيجه مايفع مايفع حكومي

 وزارة الخارججة وشؤون المغرابين

الرنسيق عبا الطاق الدبلوماتسجة في 
انياز األعمال المرعلقة برمثيل المملكة 
لدى المنظمات الدولجة واإلقلجمجة وياييب 

العالقات الدولجة مع الدول األخاى 
وباإلضافة إلى الرصاريح للاحالت اليوية 

 ذات الطابع الدبلوماتسي

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 وزارة الداخلجة
الرنسيق مع المعنيين بخصوص 

الرأشياات والينسجات المقيدة وكذلك 
 طجاريصاريح الطائاات بدون 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي
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 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

المساهمة في يخفجف الرلوث البيئي  وزارة البيئة
 يعاونجة مايفع مايفع حكومي والوصول إلى بيئة نظجفة

 هيئة االتسرثمار
يحفيز وينشجط االتسرثمار في قطاع النقل 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي اليوي 

 األجهزة األمنجة والعسكاية
يصاريح الطائاات ذات الطابع العسكاي 
ودخول وخاوج المسافاين، االجااءات 

 االمنجة، الرنسيق المدني العسكاي 
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 لألشخاص المعوقينالميلس األعلى 
العمل والمرابعة لرحقيق مرطلبات قانون 

لسنة  20األشخاص المعوقين رقم 
2017 

 يعاونجة منخفض منخفض حكومي

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي اصدار رخصة محطة راديوية للطائاات هيئة االيصاالت الخاصة

الرنسيق بخصوص العوائق ويااخجص  امانة عمان الكباى 
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي المنشآت
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 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

يبادل المعلومات فجما يخرص بقطاع  دائاة اإلحصاءات العامة
 يعاونجة مايفع منخفض حكومي النقل اليوي 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي إدارة الموارد البشاية والوظجفة ويطوياها  ديوان الخدمة المدنجة 

 وحدة الرطويا المؤتسسي/ رئاتسة الوزراء
بناء الهجكل الرنظجمي للقطاع العام 

ويحسين ويطويا خدمايه وينمجة موارده 
 البشاية 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 ماكز الملك عبدهللا الثاني للرميز 
يوفيا ماجعجة إرشادية لثقافة الرميز 
وبناء أتسس معجارية لقجاس أداء 

 اليهات الحكومجة
 يعاونجة مايفع مايفع حكومي

 ماكز المعلومات الوطني
والبريد  تزويد الهيئة بخدمات االنترنت

االلكتروني وبرمجيات مكافحة 
وحماية الفيروسات وبرمجيات امن 

  المعلومات

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي
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 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي يزويد الهيئة بالخاائط اليغاافجة الماكز اليغاافي الملكي

حماية حقوق اإلنسان في األردن  الماكز الوطني لحقوق اإلنسان
 يعاونجة مايفع منخفض حكومي ومااقبة أوضاعها ومعالية الشكاوى 

ميلس شاكات الطياان العاملة في 
 األردن

يمثيل الشاكات الوطنجة واألجنبجة العاملة 
 يعاونجة مايفع مايفع خاص في األردن 

 يكاملجة مايفع مايفع خاص يشغيل الاحالت اليوية  شركات الطيران 

أكاديميات، نوادي الطيران ومراكز 
 صيانة، ومراكز التدريب للطيران

 يكاملجة مايفع مايفع خاص يدريب ويأهيل وصجانة طائاات

 نقابة وكالء الشحن اللوجسرجة
يمثيل الوكالء والرنسيق فجما يرعلق 

 يعاونجة مايفع مايفع خاص برطويا خدمات الشحن اليوي 

 شاكة العقبة للمطارات
 إدارة ويشغيل المطارات

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 يكاملجة مايفع مايفع خاص شاكة ميموعة المطار الدولي
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 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي إدارة ويشغيل المطارات شاكة المطارات األردنجة

 المنظمة العابجة للطياان المدني

يوثيق الرعاون والرنسيق بين 
الطياان  في ميال العابجة الدول

ويطوياه، باإلضافة إلى ينسيق  المدني
 الرعاون الدولي

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

 االيحاد العابي للنقل اليوي 
يعزيز الرعاون ومعاييا اليودة والسالمة 

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي بين شاكات الطياان العابجة

الوكالة األوروبجة لسالمة الطياان 
 )اياتسا(

مناط بها   األوروبي يابعة لاليحاد وكالة
المهام الرنظجمجة والرنفيذية في ميال 

  الطياان المدني  تسالمة
 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

 ايحاد النقل اليوي الدولي) ايايا(

تطوير النقل الجوي اآلمن، والمنتظم، 
العالم وتقديم  واالقتصادي لصالح شعوب

وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات 
النقل الجوي العاملة، بطريقة مباشرة أو 

الجوي غير مباشرة، في خدمات النقل 
 الدولي

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

ادارة وينظجم شؤون ايفاقجة الطياان  منظمة الطياان المدني الدولي 
 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي المدني الدول)ايفاقجة شجكاغو( 

 



(2023-2021) لألعوامخطة هيئة تنظيم الطيران المدني  16  
 

 

 

 الرصنجف درجة الرأثيا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي الرعاون في ميال امن الطياان (DFTادارة النقل البايطاني )

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي الرعاون في ميال امن الطياان (TSAوكالة االمن االمايكجة )

 (FAAالوكالة االمايكجة للطياان )
للواليات المرحدة االمايكجة  يابعة وكالة

مناط بها المهام الرنظجمجة والرنفيذية في 
  ميال الطياان المدني

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي
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 :الوطنجة األهداف
 خلق بيئة اتسرثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبجة ويشيجع االتسرثمارات المحلجة

 األهداف القطاعجة:
 ردن ماكزا محوريا للنقلمنظومة نقل مركاملة فاعلة اقرصاديا يحافظ على البيئة لجكون األ  ييادإ

 :االتسراايجيجةاألهداف 
  تعزيز االستقاللية المالية واالدارية للهيئة 

 ي حسب المتطلباتاست ام  و
ان المدن   الوطنية والدولية  تعزيز سالمة وأمن الطير

 تطوير منظومة النقل الجوي 

  ي جعل
ان المدن   األردن مركزا إقليميا للنقل الجوي والتدريب عىل الطير

  ي
ان المدن  ي أنشطة النقل الجوي والطير

 
اكة وتحفير  االستثمار ف  تشجيع الشر

  رفع مستوى األداء المؤسسي 

  حماية البيئة حسب المتطلبات الوطنية والدولية 

 األهداف الفاعجة)المؤتسسجة(:
  الوطنية ابرام مذكرات تفاهم مع المؤسسات .1
  ام االداري والمالي للهيئةظتعديل الن .2
 تعزيز وسائل االتصال مع الجمهور والمؤسسات الوطنية والدولية .3
ان  .4 ي رفع وتحسير  مستوى التصنيف العالمي للتطبيق الفعال للسالمة الجوية وامن الطير

 المدن 
 تحرير األجواء مع الدول المستهدفة عىل أسس تبادلية .5
ي تعزيز اإلطار التنظي .6  مي والرقان 
ي خدمات المالحة الجوية .7

ي وتعزيز المستوى التنافسي لألردن ف 
ان المدن  ي مرافق الطير

 تطوير البنية التحتية ف 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص  .8  تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي وتعزيز الشر
 رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التمير   .9

ي وأتمتة  .11
ون   الخدمات لزيادة الكفاءة والفعاليةالتحول االلكير

ام الدولي بالحفاظ عىل البيئة من االنبعاثات والضجيج .11
 االلير 
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 (18/1/2018* )المقاة من ميلس الوزراء براريخ  ربط االهداف االتسراايجيجة بالمبادئ الائجسجة لسجاتسة النقل

 الفاعيالهدف  الهـــدف االتسراايجيي المبادئ الائجسجة لسجاتسة النقل الهدف القطاعي الهدف الوطني

خل  بيئ  است م     
ج ذب  ق   ة  ل  

ج ب   وس األم ا  
األجنب   و شج ع 

 االست م  ا  المحل  

إيج   منظ م   ق  
متك مل  ف  ل  

اقتص  ي   ح فظ 
 ل  البيئ  ل ك ن 

األ  ن مركزا 
 مح     للنق 

 عز ز س م  النق  وحم ي  البيئ  
 و أمي   ق  آم  

 عز ز س م  وأم  الطيران است ام  و 
ال ول   ال  ن   و الم    وفق  للمتطلب   

 و ط  ر منظ م  النق  الج   

 فع و حسي  مست   التصن ف الع لم  للتطبي  الفع   للس م  
 الج    وام  الطيران الم   

  عز ز اإل    التنظ م  والرق ب  
 ط  ر البن   التحت   ف  مراف  الطيران الم    و عز ز المست   

 التن فس  لأل  ن ف  خ م   الم ح  الج   
ال  ن   حم ي  البيئ  وفق  للمتطلب   

 ال ول  و 
 االلتزا  ال ول  ب لحف ظ  ل  البيئ  م  اال بع ث   والضج   

 ل  البع  االقل م  التأكي  
واالستف  ة م  الم قع الج راف  

 لأل  ن
  حر ر األج ا  مع ال و  المسته ف   ل  أسس  ب  ل   جع  األ  ن مركزا إقل م   للنق  الج   

 عز ز  و  القط   الخ ص ف  
قط   النق  ووضع استرا  ج    

  حفز االست م  ا  لتط  ر القط   

االست م   ف   شج ع الشراك  و حفيز 
 أ شط  النق  الج   والطيران الم   

 ط  ر و نم   قط   النق  الج   و عز ز الشراك  بي  القط  ي  
 الع   والخ ص 

استكم   البن   االس س   للشبك   
الح ل   واالست    االم   لمراف  

 النق 

  فع مست   األ ا  المؤسس 

 لز   ة الكف  ة والف  ل  التح   االلكترو   وأ مت  الخ م   

  فع مست   الق  ا  المؤسس   و ج ير ثق ف  التميز

 ابرا  م كرا   ف ه  مع المؤسس   ال  ن  

  عز ز وس ئ  اال ص   مع الجمه   والمؤسس   ال  ن   وال ول  

 والم ل  للهيئ  ع ي  النظ   اال ا     عز ز االستق ل   الم ل   واال ا    للهيئ 
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 (2023-2021) لألعوام االتسراايجيجةالخطة الرنفيذية )الباامج ، المشاريع ، األنشطة( لرحقيق األهداف 
 

اتيج    نامج  الرقم الهدف المؤسس   الهـــدف االستر وع / الت  ات األداء  المسؤولية المشر  مؤشر
 القيمة المستهدفة

 الكلفة

 بآالفالمخصصات )
)  الدنانتر

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

تعزيز سالمة وأمن 
  
ان المدن   الطتر

رفع وتحسير  مستوى 
التصنيف العالم  للتطبيق 
الفعال للسالمة الجوية 

  
ان المدن   وامن الطتر

1 
اعداد خطة تصحيحية 

لمالحظات منظمة 
  الدول  

ان المدن   الطتر

توكيد الجودة/ 
ي 
 المنسق الوطن 

نسبة التصنيف 
 الفعالللتطبيق 

82% 83% 84% 
ال يوجد  

كلفة 
 مالية 

      

ام  نسبة االلير 
بمتطلبات امن 

ان  الطير
91% 92% 93% 

ال يوجد  
كلفة 
 مالية 

      

تعزيز االستقاللية  
المالية واالدارية للهيئة 

 )جديد( 

تعديل النظام االداري  
 والمال  للهيئة 

1 
اصدار نظام التنظيم 

 االداري للهيئة

توكيد الجودة/ 
الشؤون 
 القانونية

  -  - %111  اصدار النظام 
ال يوجد 
كلفة 
  مالية

      

جعل األردن مركزا 
إقليميا للنقل الجوي 

ان  والتدريب عىل الطتر
  
 المدن 

تحرير األجواء مع الدول 
المستهدفة عىل أسس 

 تبادلية
1 

عقد او تعديل  
االتفاقيات الثنائية 
لتحرير سوق النقل 

عىل أسس  الجوي
 تبادلية

مديرية النقل 
الجوي 

والعالقات 
 الدولية

عدد االتفاقيات 
الموقعة او 
 المعدلة  سنويا

6 6 6 
ال يوجد  

كلفة 
 مالية 

          
-     
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الهـــدف 
اتيج     االستر

نامج  الرقم الهدف المؤسس   وع / الت  ات األداء  المسؤولية المشر  مؤشر
 القيمة المستهدفة

 الكلفة

 بآالفالمخصصات )
)  الدنانتر

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

تطوير منظومة 
 النقل الجوي

 تعزيز اإلطار التنظيم  والرقان   

1 
ان  يعات الطتر تطوير تشر

  واعتماد نهج 
المدن 

 التعليمات الذكية

مديرية 
تعليمات 

ي 
ان المدن   الطير

عدد التعليمات 
 المحدثة سنويا

6 6 6 
ال يوجد  

 كلفة مالية 
          

-     
    

2 

ان  اقرار تعليمات الطتر
  جزء )

( 211المدن 
حقوق المسافرين ذوي 

 االعاقة 

مديرية 
تعليمات 

ي 
ان المدن   الطير

                

  مرافق 
 
تطوير البنية التحتية ف

  وتعزيز المستوي 
ان المدن  الطتر

  خدمات  لألردنالتنافس  
 
ف

 المالحة الجوية

1 
تحديث وتطوير االجهزة 
  المحطات 

 
المالحية ف
 والمطارات

ادارة خدمات 
 المالحة الجوية

نسبة زيادة حركة 
 العبور الجوي

       الموازنة 3% 3% 3%

2 
توفتر وتطوير وتحديث 

األجهزة واألنظمة 
 الحاسوبية

وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

نسبة تغطية 
الهيئة من احتياجات 

االجهزة واالنظمة 
 سنويا

       الموازنة 91% 81% 71%
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الهـــدف 
اتيج     االستر

نامج  الرقم الهدف المؤسس   وع / الت   المسؤولية المشر
ات  مؤشر
 األداء 

 القيمة المستهدفة
 الكلفة

 بأالفالمخصصات )
)  الدنانتر

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

رفع مستوى 
 المؤسس  األداء 

رفع مستوى القدرات 
المؤسسية وتجذير 

 ثقافة التمتر  

ية بناء القدرات المؤسسية 1  وحدة الموارد البشر
عدد 

الموظفير  
 المتدربير  

       الموازنة 251 235 221

  2 
  
 
اء الهيئة ف مشاركة خت 

مهام المؤسسات الدولية 
ة  لجعل الهيئة بيت خت 

ية اء وحدة الموارد البشر  1 1 1 عدد الخي 
ال يوجد  

 كلفة مالية 
          

-     
         

-     
         

-     

  3 
استقطاب الفعاليات 

الدولية وعقدها بالطرق 
 الحديثة التكنولوجية

مديرية توكيد الجودة 
 وخدمات المالحة الجوية

عدد 
 المؤتمرات

1 1 1 
ال يوجد  

 كلفة مالية 
         

-    
        -            -    

  
ابرام مذكرات     

تفاهم مع المؤسسات 
 الوطنية 

1 
ابرام اتفاقية مع هيئة 

تنشيط السياحة إلدارة 
 المؤتمرات

 مديرية توكيد الجودة
توقيع 
  االتفاقية

  111%    
ال يوجد  

 كلفة مالية 
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الهـــدف 
اتيج     االستر

نامج  الرقم الهدف المؤسس   وع / الت   المسؤولية المشر
ات  مؤشر
 األداء 

 القيمة المستهدفة
 الكلفة

المخصصات )باالف 
)  الدنانتر

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

رفع مستوى 
األداء 
 المؤسس  

تعزيز وسائل   
االتصال مع الجمهور 
والمؤسسات الوطنية 

 والدولية)جديد(

1 
انشاء وتفعيل وحدة االتصال 

 واالعالم
الجودةمديرية توكيد   

انشاء 
وتفعيل 
  الوحدة

  111%    
ال يوجد   

 كلفة مالية 
      

  
ون  التحول االلكتر
وأتمتة الخدمات 
لزيادة الكفاءة 
 والفاعلية

1 
تصنيف المعلومات واعادة 

 هندسة االجراءات
وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

عدد 
الخدمات 
 المؤتمتة

11 11 11 

مخصصات  
وزارة 

االقتصاد 
 الرقمي 

         
-    

        
-    

        
-    

  للهيئة 2
ون   تحديث الموقع االلكتر

وحدة تكنولوجيا 
 المعلومات

انشاء 
وتفعيل 
 الموقع

     3.5 الموازنة     111%

 حماية البيئة

ام الدول  
االلتر 

بالحفاظ عىل البيئة 
من االنبعاثات 
 والضجيج

1 

ان ال تعديل تعليمات بيئة جزء الطتر
بإضافة الجزء الفرع  )ب(  (301)

  
  المعن 

 
بتطبيق المتطلب الدول  ف

( الجزء الرابع والخاص 16الملحق )
بالرقابة والتحقق والتبليغ عن 
االنبعاثات الكربونية الناشئة عن 
 تشغيل الخطوط الجوية الدولية
 من قبل الناقلير  الجويير  الوطنيير  

المديريات المختصة 
بالهيئة بالتعاون مع 

بط ارتباط بيئة ضا
ان  الطير

اقرار 
 التعليمات

  

111%  

  

ال يوجد كلفة 
 مالية

- - - 

  2 

ان ال تعديل تعليمات بيئة جزء الطتر
بإضافة الجزء الفرع  )أ( بما  (301)

ينسجم مع احدث التطورات 
وافضل الممارسات الدولية ذات 

 العالقة 

المديريات المختصة 
بالهيئة بالتعاون مع 

بيئة ضابط ارتباط 
ان  الطير

اقرار 
 التعليمات

  

111%  

  

ال يوجد كلفة 
 مالية

- - - 

 


