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 عامة: نظرة
 الجددددددددددد   النقددددددددددد  يمعددددددددددد  حيددددددددددد  ،  االسدددددددددددت م ر  االقتصددددددددددد    النمددددددددددد  لددددددددددد    االسدددددددددددتراتيجي  األ  ا  مددددددددددد   أ اة الددددددددددد طن  االقتصددددددددددد   محركددددددددددد   أهددددددددددد  أحددددددددددد  الجددددددددددد   النقددددددددددد  يعددددددددددد 
 االقتص  ي . التنمي   ب لت ل  السي ح  قط ع تنمي   ف  البيني  التج رة حرك  تنمي  ف  المس هم  خال  م  ه م    را األر   ف 

 المدددددددددد ن  الطيددددددددددرا  قدددددددددد ن   بم جدددددددددد  1/8/2007 بتدددددددددد ري   ؤه إنشدددددددددد تدددددددددد   التدددددددددد  األر   فدددددددددد  الجدددددددددد   النقدددددددددد  قطدددددددددد ع  مراقبدددددددددد  تنظددددددددددي  المدددددددددد ن  الطيددددددددددرا  تنظددددددددددي  هيئدددددددددد  تتدددددددددد ل 
 الطيدددددددددددرا  قطددددددددددد ع  مراقبددددددددددد  بتنظدددددددددددي  تعنددددددددددد  مسدددددددددددتقم  رق بيددددددددددد  تنظيميددددددددددد  هيئددددددددددد  فأصدددددددددددبح  المددددددددددد ن ، الطيدددددددددددرا  لسدددددددددددمط    اقعددددددددددد  قددددددددددد ن ن  كخمددددددددددد  2007 لسدددددددددددن  (41) رقددددددددددد 
 .مك ن ته بجميع الج    النق  الم ن 
  مددددددددددددد   مطدددددددددددد ر الدددددددددددد  ل ،  ميدددددددددددد   الممكدددددددددددد  )مطدددددددددددد ر   ليددددددددددددد  مطدددددددددددد را    ال دددددددددددد فهن لدددددددددددد  األر نيدددددددددددد ، طدددددددددددد را الم مشددددددددددددد م  شددددددددددددرك   بهدددددددددددد  فتقدددددددددددد   التشدددددددددددد يمي  األمدددددددددددد ر أمدددددددددددد 

 افتت حدددددددددده تدددددددددد  حيدددددددددد  األر   فدددددددددد  الجدددددددددد   النقدددددددددد  لحركدددددددددد  الرئيسددددددددددي  الب ابدددددددددد  الدددددددددد  ل   ميدددددددددد   الممكدددددددددد  مطدددددددددد ر  يعتبددددددددددر ال  ل /العقبدددددددددد ( الحسددددددددددي  الممدددددددددد  مطدددددددددد ر المدددددددددد ن /م رك ،
 الط قددددددددد  لتصددددددددد  الددددددددد  ل  المطددددددددد ر مجم  ددددددددد  شدددددددددرك  قبددددددددد  مددددددددد   تشددددددددد يمه  ت سدددددددددعته تأهيمددددددددده تددددددددد   ددددددددد   مددددددددد  مسددددددددد فر  مميددددددددد   3.5 الددددددددد  تصددددددددد  مب ئيددددددددد   بسدددددددددع  1983 سدددددددددن 

 حيدددددددددد  مسدددددددددد فر، مميدددددددددد   12 الدددددددددد  2030  دددددددددد   نه يدددددددددد  مددددددددددع االسددددددددددتيع بي  الط قدددددددددد  تصدددددددددد  ا  المت قددددددددددع  مدددددددددد  مسدددددددددد فر مميدددددددددد   9 الدددددددددد  اال لدددددددددد  المرحمدددددددددد  فدددددددددد  االسددددددددددتيع بي 
 مس فر. ممي    8 ح ال  7201     نه ي  ف  المس فري      بمغي ا  يت قع

 تدددددددددت  حيددددددددد  سدددددددددن ي ، مسددددددددد فر مميددددددددد   الددددددددد  تصددددددددد  اسدددددددددتيع بي   بط قددددددددد  1950 سدددددددددن  انشددددددددد ؤ  تددددددددد  حيددددددددد  االر   فددددددددد  مطددددددددد ر ا   فيعتبدددددددددر /م رك المددددددددد ن   مددددددددد   مطددددددددد ر أمددددددددد  
 .مس فر أل  20 ح ال  2017     خال  المس فري      يبمغ ا  المت قع  م  األر ني  المط را  شرك  قب  م   تش يمه إ ارته
 العقبددددددددد  شدددددددددرك  تقددددددددد   حيددددددددد  سدددددددددن ي ، مسددددددددد فر  نصددددددددد  مميددددددددد   الددددددددد  تصددددددددد  اسدددددددددتيع بي   بط قددددددددد  1972 سدددددددددن  انشددددددددد ؤ  تددددددددد  الددددددددد   ال  ل /العقبددددددددد  الحسدددددددددي  الممددددددددد  مطددددددددد ر أمددددددددد 

  دددددددددد   مددددددددددغيب ا  المت قدددددددددع  مدددددددددد  ،2003  ددددددددد   مندددددددددد  قيددددددددد   بددددددددددال مفت حدددددددددد  مطددددددددد را المطدددددددددد ر ا دددددددددال  تدددددددددد   قددددددددد  العقبدددددددددد  تطدددددددددد ير شدددددددددرك   بإشددددددددددرا  ه تشددددددددد يم تددددددددددهبإ ار  لممطددددددددد را 
 . مس فر أل  200 ح ال  2017     خال  المس فري 

 غيددددددددددر الجدددددددددد   منقدددددددددد ل  احدددددددددد ة  شددددددددددرك  المنددددددددددتظ  الجدددددددددد   منقدددددددددد ل شددددددددددرك   4 الدددددددددد  7201  دددددددددد   نه يدددددددددد  مددددددددددع المرخصدددددددددد  األر نيدددددددددد  الطيددددددددددرا  شددددددددددرك    دددددددددد   بمددددددددددغ  قدددددددددد  هدددددددددد ا
  (.ا م   )رج   الخ ص لمطيرا   اح ة  شرك  )  رض(المنتظ 

 ب سدددددددددد  المسددددددددددجم  الطدددددددددد ئرا   دددددددددد    يبمددددددددددغ ، 2007  دددددددددد   فدددددددددد  خصخصددددددددددته  تدددددددددد   قدددددددددد  ، الدددددددددد طن  الن قدددددددددد  1963  دددددددددد   تأسسدددددددددد   التدددددددددد  االر نيدددددددددد  الممكيدددددددددد   شددددددددددرك  تعتبددددددددددر  
 .ط ئرة 100 ال  يص  األر ن  الم ن  الطيرا  سج  ف  المسجم  الط ئرا      بأ   مم ، ط ئرة (25) 2016      نه ي   حت  االر ني  الممكي 
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 سياسات النقل الجوي
 تعزيز سالم   أم  الطيرا  الم ن   فق  لممتطمب   ال  لي .  .1
ربددددددددددط المممكددددددددددد  ببدددددددددد ق      العددددددددددد ل   الت سددددددددددع بتطبيددددددددددد  سي سددددددددددد  األجدددددددددد ا  المفت حددددددددددد   ت قيددددددددددع المزيددددددددددد  مددددددددددد  االتف قيدددددددددد   مدددددددددددع ا خدددددددددد  بعدددددددددددي  اال تبددددددددددد ر  .2

 األجنبيدددددددددد  مدددددددددد  تقدددددددددد ي  أفتدددددددددد  الخدددددددددد م   لعمالئهدددددددددد  ،  تسددددددددددهي  التجدددددددددد رة المتن ميدددددددددد   األر نيدددددددددد لتمكددددددددددي  شددددددددددرك   الطيددددددددددرا    لدددددددددد  المصددددددددددمح  ال طنيدددددددددد  
 السي ح .  تنمي  قط ع لمبت ئع  الخ م   

نشددددددددددد  تطدددددددددد ير منظ مددددددددددد  النقددددددددددد  الجددددددددددد     .3 البنيددددددددددد  رفدددددددددددع مسدددددددددددت   شددددددددددبك  خطددددددددددد ط ج يددددددددددد  تددددددددددد    القط  ددددددددددد   االقتصدددددددددد  ي   السدددددددددددي حي   االجتم  يددددددددددد ،   ا 
تحسدددددددددددي  جددددددددددد  ة الخددددددددددد م   الج يددددددددددد   إلددددددددددد  إتددددددددددد ف  األرتدددددددددددي الجددددددددددد    تحسدددددددددددي  خددددددددددد م   المن  لددددددددددد   التحتيددددددددددد  لممطددددددددددد را   تطددددددددددد ير خددددددددددد م   الشدددددددددددح 

 .المستفي ي  م  خ م   النق  الج     اإل  ق  تم   حم ي  حق   المس فري       
النقدددددددددد  الجدددددددددد    تشددددددددددجيع اسددددددددددت م ر القطدددددددددد ع الخدددددددددد ص لممشدددددددددد رك  فدددددددددد  مزيدددددددددد  مدددددددددد  نشدددددددددد ط   النقدددددددددد  الجدددددددددد    النشدددددددددد ط   المسدددددددددد ن ة  خدددددددددد م  تحريددددددددددر  .4

  الفر ي  شريط  تمبي  المتطمب   ال  لي  .
بدددددددددددإ ارة   تدددددددددددر رة االلتدددددددددددزا  ب لق ا ددددددددددد  القي سدددددددددددي  المتعمقددددددددددد  المعددددددددددد يير الع لميددددددددددد  إلددددددددددد المراقبددددددددددد   الدددددددددددتحك   المالحددددددددددد  الج يددددددددددد  لم صددددددددددد    أنظمددددددددددد تطددددددددددد ير  .5

المجدددددددددد   الجدددددددددد     فدددددددددد  االتف قيدددددددددد   ال  ليدددددددددد   متطمبدددددددددد   المنظمدددددددددد  ال  ليدددددددددد  لمطيددددددددددرا  المدددددددددد ن  لتمكددددددددددي     دددددددددد  نمدددددددددد  قطدددددددددد ع الطيددددددددددرا   زيدددددددددد  ة كفدددددددددد  ة 
 استخ امه .

 رفع مست   األ ا  المؤسس  .6
المتددددددددددرة  التددددددددددجي    االنبع  دددددددددد  الالزمدددددددددد  لمتقميدددددددددد  مدددددددددد   اإلجددددددددددرا ا حم يدددددددددد  البيئدددددددددد   تقميدددددددددد  التددددددددددأ ير البيئدددددددددد  لمنقدددددددددد  الجدددددددددد    االلتددددددددددزا  ب تخدددددددددد   ك فدددددددددد   .7

 الن ت     الطيرا  .
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  الرؤية
 قي  التط ير()  " أج ا  آمن  لجميع المش مي  "

  الرسالة
 " االرتق   بتطبي  مع يير السالم   األم   البيئ  ف  الطيرا  الم ن    تنمي  قط ع نق  ج   متحرر مبن   م  أسس اقتص  ي  سميم  " 

  المؤسسية القيم
 . الشف في 1
 . ال ال 2
 . النزاه   الص  3
 . التط ير  التحسي  المستمر4
 . العم  الجم   5
 .االب اع  االبتك ر6
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 (:2020-2018) لألعواماالستراتيجية الوطنية لمنقل الجوي  الخطة
 

 مددددددددد  نتددددددددد ئ   تحميددددددددد  فددددددددد  صدددددددددي غته  مدددددددددع  زارة النقددددددددد  )راسددددددددد  السي سددددددددد ( هيئددددددددد  تنظدددددددددي  الطيدددددددددرا  المددددددددد ن  شددددددددد رك  لقددددددددد  اسدددددددددتن   الخطددددددددد  االسدددددددددتراتيجي  التددددددددد   
 تحسدددددددددي  القددددددددد ة  نقددددددددد طالقددددددددد ة  التدددددددددع   الفدددددددددرص  الته يددددددددد ا  ليدددددددددت  تعزيدددددددددز  نقددددددددد طالبيئددددددددد  ال اخميددددددددد   الخ رجيددددددددد  حيددددددددد  تددددددددد  مددددددددد  خدددددددددال  هددددددددد ا التحميددددددددد  تح يددددددددد  

  ا  ا  مصف ف  تح ي  الشرك  .  تعزيز الفرص  الح  م  الته ي ا  التع نق ط 
 رفدددددددددددع مسدددددددددددت   تطددددددددددد ير منظ مددددددددددد  النقددددددددددد  الجددددددددددد   (  مددددددددددد  تطددددددددددد ير اإلمك نيددددددددددد   ال اخميددددددددددد  لمهيئددددددددددد   بدددددددددددر 2020-2018لقددددددددددد  ركدددددددددددز  الخطددددددددددد  االسدددددددددددتراتيجي  )

 بإلقددددددددد   نظدددددددددرة  مددددددددد  رؤيتهدددددددد  المسدددددددددتقبمي ، فددددددددد   الهيئددددددددد    زمددددددددد   مدددددددد  االسدددددددددتف  ة مددددددددد  انج زاتهددددددددد  السددددددددد بق  لخمدددددددد  بيئددددددددد  تمكددددددددد   تحفدددددددددز نظددددددددد    ،المؤسسدددددددد  األ ا 
 البيئ .  الطيرا  الم ن   تحق  تط ر    مست     ل  ف  مج ال  السالم   األم  

 
النقددددددددد  ال طنيددددددددد  ط يمددددددددد  قطددددددددد ع  اسدددددددددتراتيجي تتددددددددد ائ  مدددددددددع  ج يددددددددد ة  اسدددددددددتراتيجي خطددددددددد  فقددددددددد  تبنددددددددد  لهيئددددددددد  ات اجههددددددددد   قددددددددد  التددددددددد  لم اجهددددددددد  التحددددددددد ي   المسدددددددددتقبمي  

 .  2025  رؤي  األر    منب ق  ب أله ا  ال طني  ال  مرتبطالم     
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 الماضية:االنجازات التي تحققت عبر السنوات  أىم

 2017 **2015 اىم االنجازات

  81.16 58.75  مع يير سالم  الطيرا  ف  األر  نسب  التطبي  الفع   لمتطمب   

 4 3     الم ارج الع مم  ف  المط را  األر ني  )البني  التحتي (

 49 46 المفت ح  الم قع * األج ا     اتف قي   

 240 140     الطمب  الخريجي 

 160 170     المت ربي 

 4 2 المالحي    األجهزة األنظم المش ريع المنجزة لتح ي   تط ير  أ  ا 

 2 1 الح س بي    األجهزة األنظم المش ريع المنجزة لتح ي   أ  ا 

    841404144  742494795 األر ني المس فري  )الق  مي   الم   ري ( ف  المط را   أ  ا 

 834570 814478 األر ني الط ئرا  )الق  م   الم   رة( ف  المط را   أ  ا 

 464680 334215 األر ني الط ئرا  الع برة لألج ا   أ  ا 

 6 7     شرك   الطيرا  المرخص *

 93 81     رخص الخط ط الج ي  المنتظم *

 * االعداد تراكمية 
 2015** سنة االساس   
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 مصفوفة تحديد الشركاء

 حكومي، خاص( قطاعالنوع ) اليدف اسم الجية الجية
 التأثيردرجة  درجة االىتمام

 التصنيف
 )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(

خميا
دا

 

 موظفين ىيئة تنظيم الطيران المدني
القيام بأعمال الييئة سعيا لتحقيق 

الرؤية والرسالة واألىداف 
  االستراتيجية

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي تقديم خدمات المالحة الجوية إدارة خدمات المالحة الجوية

جيا
خار

 

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي وضع ورسم سياسة النقل الجوي  وزارة النقل  

الالزمة والمعمومات  الخدماتتقديم  دائرة األرصاد الجوية
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي لضمان سالمة حركة المالحة الجوية 

المنتظمة وغير شركات الطيران 
 المنتظمة

 تكاممية مرتفع مرتفع خاص تشغيل الرحالت الجوية 

أكاديميات، مدارس ومراكز 
 صيانة، ومراكز التدريب لمطيران

 تكاممية مرتفع مرتفع خاص تدريب وتأىيل

 وزارة الصناعة والتجارة

بين األردن  والعالقاتتعزيز التعاون 
والدول االخرى في مجال النقل 

 الجوي.
 تسجيل وتحديد غايات الشركات

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي

 شراكة استراتيجية مرتفع مرتفع حكومي تطوير وتنمية القطاع السياحي  وزارة السياحة واآلثار
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 النوع )قطاع حكومي، خاص( اليدف اسم الجية الجية
 درجة التأثير درجة االىتمام

 التصنيف
 )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(

جيا
خار

 

 وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة  
تنفيذ سياسة مالية تتالءم ومتطمبات 

التنمية االقتصادية المستدامة 
 وتحسين الخدمات 

 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي

التنسيق بخصوص اإلعفاءات  وزارة المالية/ دائرة الجمارك العامة  
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي  الجمركية اليومية لشركات الطيران 

وزارة األشغال العامة واإلسكان/ دائرة  
 العطاءات الحكومية

حالة عطاءات اإلنشاءات  طرح وا 
 تكاممية منخفض منخفض حكومي والخدمات 

تحفيز وتنشيط االستثمار في قطاع  ىيئة االستثمار
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي النقل الجوي

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

تمويل المشاريع، تقديم منح من 
قميمية، متابعة تنفيذ  جيات دولية وا 
خطط ومشاريع التنمية االقتصادية 

 ذات العالقة بالقطاع 

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

التنسيق عبر الطرق الدبموماسية في 
المتعمقة بتمثيل  األعمالانجاز 

المممكة لدى المنظمات الدولية 
وترتيب العالقات الدولية مع  واإلقميمية
 إلى وباإلضافة األخرىالدول 

التصاريح لمرحالت الجوية ذات الطابع 
 الدبموماسي

 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي
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 النوع )قطاع حكومي، خاص( اليدف اسم الجية الجية
 درجة التأثير درجة االىتمام

 التصنيف
 )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(

جيا
خار

 

 وزارة الداخمية
التنسيق مع المعنيين بخصوص 

التأشيرات والجنسيات المقيدة وكذلك 
 تصاريح الطائرات بدون طيار

 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي

تصاريح الطائرات ذات الطابع  والعسكريةاألجيزة األمنية 
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي العسكري ودخول وخروج المسافرين

تبادل المعمومات فيما يختص بقطاع  دائرة اإلحصاءات العامة
 تعاونية مرتفع منخفض حكومي الجويالنقل 

المساىمة في تخفيف التموث البيئي  وزارة البيئة
 تعاونية مرتفع مرتفع حكومي نظيفةوالوصول إلى بيئة 
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 النوع )قطاع حكومي، خاص( اليدف اسم الجية الجية
 درجة التأثير درجة االىتمام

 التصنيف
 )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(

جيا
خار

 

مجمس شركات الطيران العاممة في 
 األردن

تمثيل الشركات الوطنية واألجنبية 
 تعاونية مرتفع مرتفع خاص  األردنالعاممة في 

 شركة العقبة لممطارات
 إدارة وتشغيل المطارات

 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي
 تكاممية مرتفع مرتفع خاص شركة مجموعة المطار الدولي

 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي شركة المطارات األردنية

 وزارة تطوير القطاع العام
بناء الييكل التنظيمي لمقطاع العام 
وتحسين وتطوير خدماتو وتنمية 

 موارده البشرية 
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي

 ديوان الخدمة المدنية 
الوظيفة إدارة الموارد البشرية و 

 وتطويرىا 
 تكاممية مرتفع مرتفع حكومي

 األردنفي  اإلنسانحماية حقوق  اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 
 تعاونية مرتفع منخفض حكومي ومعالجة الشكاوى  أوضاعياومراقبة 

 لألشخاص المعوقين األعمىالمجمس 
العمل والمتابعة لتحقيق متطمبات 

 20المعوقين رقم  األشخاصقانون 
 2017لسنة 

 تعاونية منخفض مرتفع حكومي
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النوع )قطاع حكومي،  اليدف اسم الجية الجية
 خاص(

 درجة التأثير درجة االىتمام
 التصنيف

 )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(

جيا
خار

 
 

 مركز الممك عبداهلل الثاني لمتميز 
توفير مرجعية إرشادية لثقافة التميز وبناء 

أسس معيارية لقياس أداء الجيات 
 الحكومية

 تعاونية مرتفع مرتفع حكومي

تمثيل الوكالء والتنسيق فيما يتعمق  نقابة وكالء الشحن الموجستية
 تعاونية مرتفع مرتفع خاص بتطوير خدمات الشحن الجوي 

ادارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران المدني  منظمة الطيران المدني الدولي 
 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي الدول)اتفاقية شيكاغو( 

 الييئة العربية لمطيران المدني
 

والتنسيق بين توثيق التعاون 
الطيران  في مجال العربية الدول
وتطويره، باإلضافة إلى تنسيق  المدني

 التعاون الدولي

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

تعزيز التعاون ومعايير الجودة والسالمة  االتحاد العربي لمنقل الجوي 
 استراتيجية منخفض مرتفع دولي بين شركات الطيران العربية

األوروبية لسالمة الطيران الوكالة 
 )اياسا(

مناط بيا   األوروبي تابعة لالتحاد وكالة
الميام التنظيمية والتنفيذية في مجال 

  الطيران المدني  سالمة
 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

 اتحاد النقل الجوي الدولي) اياتا(

تطوير النقل الجوي اآلمن، والمنتظم، 
  العالم واالقتصادي لصالح شعوب

تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات 
النقل الجوي العاممة، بطريقة مباشرة أو غير 

 مباشرة، في خدمات النقل الجوي الدولي

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%A7%D8%B3%D9%85)
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 (SWOTحميل البيئتين الداخمية والخارجية )ت
إ ارة الهيئ  م  إ را   معرف  نت ئ  ال راس   المب ئي   م     تح ي  األ ل ي   ه ا التحمي        ك  م  ، حي    لفرص  الته ي ا  تحمي  نق ط الق ة  التع   ا

 .االستراتيجي 

 البيئة الداخمية

 (Wالضعف )نقاط  (Sنقاط القوة  )
 مح   ي  الم ار  الم لي  1  ج   أطر مؤسسي   تنظيمي   1

 المتخصص   المؤهم الك ا ر الفني      كف ي   2 االستقال  الم ل  لمهيئ  2

 نظ   الخ م  الم ني   3  ج   خبرا  فنيي  متخصصي   مؤهمي  3
 المتخصص ر ات  غير تن فسي  ف  بعض المج ال  الفني   4 ت فير بيئ  ت ريبي   4
         الحك م  لممش ريع الص يق  لمبيئ  5

ت جه الحك م  لتشجيع الشراك  بي  القط  ي  الع    الخ ص ف   6
 تط ير النق 

    

     االست م ر ف  تكن ل جي  المعم م    تبن  برن م  التح   االلكتر ن  7
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 الخارجيةالبيئة 

 (Tالتيديدات ) (Oالفرص )
     االستقرار السي س  ف      الج ار  1 لألر   االستراتيج الم قع  1
 ت ب   أسع ر ال ق        ت فر مص  ر ب يم  لمط ق  2 األم   االستقرار ف  األر    2
 انخف ض الطم  االست م ر   م  مش ريع النق  الج   الرتف ع كم  االست م ر  3 ت فر جه   خ رجي  لتق ي  ال    الفن   الم ل  3

المن فس  اإلقميمي  الع لي  ف  مج   النق  الج    مح   ي  ق رة الشرك    4 ت فر بيئ  است م ري  ج  ب   4
 ال طني  

 خ رجي  لفرص  م  ج  ب  لمكف  ا  ج   س    5 انتم   األر   إل  االتف قي   ال ن ئي   اإلقميمي   ال  لي   5
 األمراض الس ري   المع ي  6 ارس    الق   ق ي  مع مجتمع الطيرا  الم ن  ال  ل  6

  
 تأشيرا  ال خ   7

  
  التجي  االنبع     8

  
 ا هجرة الكف   9

 
 
 

 
 



(2020-2018والخطة التنفيذية لألعوام) الخطة االستراتيجية لييئة تنظيم الطيران المدني 14  

 

 

 :الوطنية األىداف
 

 األجنبي   تشجيع االست م را  المحمي خم  بيئ  است م ري  ج  ب  ق  رة  م  ج   رؤ س األم ا  
 

 األىداف القطاعية:
 

 إيج   منظ م  نق  متك مم  ف  م  اقتص  ي  تح فظ  م  البيئ  ليك   األر   مركزا مح ري  لمنق 
 

 :االستراتيجيةاألىداف 
  فق  لممتطمب   ال  لي  تعزيز سالم   أم  الطيرا  الم ن  
   الج  جع  األر   مركزا إقميمي  لمنق 
   تط ير منظ م  النق  الج 
  تشجيع الشراك   تحفيز االست م ر ف  أنشط  النق  الج    الطيرا  الم ن 
  رفع مست   األ ا  المؤسس 
   فق  لممتطمب   ال  لي حم ي  البيئ  

 
 
 
 



(2020-2018والخطة التنفيذية لألعوام) الخطة االستراتيجية لييئة تنظيم الطيران المدني 15  

 

 :)المؤسسية(الفرعيةاألىداف 
  ام  الطيرا  الم ن رفع  تحسي  مست   التصني  الع لم  لمتطبي  الفع   لمسالم  الج ي   .1
 تحرير األج ا  مع ال    المسته ف   م  أسس تب  لي  .2
 تعزيز اإلط ر التنظيم   الرق ب  .3
 تط ير البني  التحتي  ف  مراف  الطيرا  الم ن   تعزيز المست   التن فس  لألر   ف  خ م   المالح  الج ي  .4
  القط  ي  الع    الخ صتعزيز الشراك  بي  تط ير  تنمي  قط ع النق  الج      .5
 رفع مست   الق را  المؤسسي   تج ير  ق ف  التميز .6
   مي لزي  ة الكف  ة  الف الخ م    أتمتهالتح   االلكتر ن   .7
 م  االنبع      التجي االلتزا  ال  ل  ب لحف ظ  م  البيئ   .8
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 ربط االىداف االستراتيجية بالمبادئ الرئيسية لسياسة النقل
 اليدف المؤسسي اليـــدف االستراتيجي المبادئ الرئيسية لسياسة النقل اليدف القطاعي اليدف الوطني

خمق بيئة 
استثمارية 
جاذبة قادرة 
عمى جذب 

رؤوس األموال 
األجنبية 
وتشجيع 

االستثمارات 
 المحمية

إيجاد منظومة 
نقل متكاممة 

فاعمة اقتصاديا 
تحافظ عمى 
البيئة ليكون 
 األردن مركزا
 محوريا لمنقل

تعزيز سالمة النقل وحماية البيئة 
 وتأمين نقل آمن 

تعزيز سالمة وأمن الطيران المدني 
وفقا لممتطمبات الدولية وتطوير 

 منظومة النقل الجوي

رفع وتحسين مستوى التصنيف العالمي لمتطبيق الفعال 
 لمسالمة الجوية وامن الطيران المدني

 تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي 
تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز 
 المستوى التنافسي لألردن في خدمات المالحة الجوية

 حماية البيئة وفقا لممتطمبات الدولية
االلتزام الدولي بالحفاظ عمى البيئة من االنبعاثات  

 والضجيج
االقميمي التأكيد عمى البعد 

واالستفادة من الموقع الجغرافي 
 لألردن

جعل األردن مركزا إقميميا لمنقل 
 الجوي

 تحرير األجواء مع الدول المستيدفة عمى أسس تبادلية

تعزيز دور القطاع الخاص في 
قطاع النقل ووضع استراتيجيات 
 تحفز االستثمارات لتطوير القطاع 

تشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار 
أنشطة النقل الجوي والطيران في 

 المدني

تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي وتعزيز الشراكة بين 
 القطاعين العام والخاص 

استكمال البنية االساسية لمشبكات 
الحالية واالستغالل االمثل لمرافق 

 النقل
 رفع مستوى األداء المؤسسي

التحول االلكتروني وأتمتو الخدمات لزيادة الكفاءة 
 والفاعمية

 رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز
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 الوطنية  األىدافاألىداف االستراتيجية والمؤسسية بربط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف الوطني

 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

 القطاعيالهدف 

ردن نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ  يجاد منظومةإ
 ركزا محوريا لمنقلم

 

 )االول(  الهدف االستراتيجي

  فق  لممتطمب   ال  لي تعزيز سالم   أم  الطيرا  الم ن  

 

 )االول(  المؤسسيالهدف 

رفع وتحسٌن مستوى التصنٌف العالمً 
الجوٌة وامن الطٌران للتطبٌق الفعال للسالمة 

 المدنً
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 الهدف الوطني

 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

 القطاعيالهدف 

ردن يجاد منظومة نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ إ
 ركزا محوريا لمنقلم

 

 )الثاني( الهدف االستراتيجي

 جع  األر   مركزا إقميمي  لمنق  الج   

 )الثاني(  المؤسسيالهدف 

تحرٌر األجواء مع الدول المستهدفة على أسس 
 تبادلٌة
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 الهدف الوطني

 المحميةخمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات 

 القطاعيالهدف 

 ركزا محوريا لمنقلمردن يجاد منظومة نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ إ
 

 )الثالث(  الهدف االستراتيجي

 تطوير منظومة النقل الجوي

 )الثالث( المؤسسيالهدف 
 

 تعزٌز االطار التنظٌمً والرقابً

 )الرابع(  المؤسسيالهدف 
 

تطوٌر البنٌة التحتٌة فً مرافق 
الطٌران المدنً وتعزٌز المستوى 

التنافسً لألردن فً خدمات المالحة 
 الجوٌة
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 الهدف الوطني

 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

 القطاعيالهدف 

ركزا محوريا مردن يجاد منظومة نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ إ
 لمنقل

 )الرابع(  الهدف االستراتيجي

 تشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار في أنشطة النقل الجوي والطيران المدني

 )الخامس(  المؤسسيالهدف 

وتعزٌز الشراكة بٌن تطوٌر وتنمٌة قطاع النقل الجوي 
 القطاعٌن العام والخاص



(2020-2018والخطة التنفيذية لألعوام) الخطة االستراتيجية لييئة تنظيم الطيران المدني 21  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف الوطني

 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

 القطاعيالهدف 

 محوريا لمنقلركزا مردن يجاد منظومة نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ إ
 

 )الخامس(  الهدف االستراتيجي

 رفع مستوى األداء المؤسسي

 )السادس( المؤسسيالهدف 
 

رفع مستوى القدرات المؤسسٌة 
 وتجذٌر ثقافة التمٌز

 )السابع(  المؤسسيالهدف 

 

التحول االلكترونً وأتمته 
 الخدمات
  والفاعلٌةلزٌادة الكفاءة 
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 الهدف الوطني

 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية

 القطاعيالهدف 

 ركزا محوريا لمنقلمردن يجاد منظومة نقل متكاممة فاعمة اقتصاديا تحافظ عمى البيئة ليكون األ إ
 

 )السادس(  الهدف االستراتيجي

 وفقا لممتطمبات الدوليةحماية البيئة 

 )الثامن(  المؤسسيالهدف 
 

 االلتزام الدولً بالحفاظ على البٌئة من االنبعاثات والضجٌج
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 (2020-2018الخطة التنفيذية )البرامج ، المشاريع ، األنشطة( لتحقيق األىداف االستراتيجية لألعوام )

 
 

اليـــدف     
 االستراتيجي

اليدف 
 المؤسسي

المشروع /  الرقم
 البرنامج 

 مؤشرات األداء  المسؤولية
 القيمة المستيدفة

 الكمفة
 المخصصات )باالف الدنانير(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

سالمة تعزيز 
وأمن الطيران 

وفقا  المدني
لممتطمبات 
 الدولية

رفع وتحسين 
مستوى 
التصنيف 
العالمي 

لمتطبيق الفعال 
لمسالمة الجوية 
وامن الطيران 

 المدني

1 

خطة  إعداد
تصحيحية 
لمالحظات 

منظمة الطيران 
 المدني الدولي

توكيد الجودة/ 
المنسق 
 الوطني

نسبة التصنيف 
لمتطبيق الفعال 
لمتطمبات 

 سالمةال

82% 83% 84% 

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

         
-    

        
-    

        
-    

        
-    

نسبة االلتزام 
بمتطمبات امن 

 الطيران
91% 92% 93% 

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

         
-    

        
-    

        
-    

        
-    

جعل األردن 
مركزا إقميميا 
 لمنقل الجوي 

تحرير األجواء 
مع الدول 

المستيدفة عمى 
 أسس تبادلية

1 

تعديل   أوعقد 
االتفاقيات 

الثنائية لتحرير 
خدمات النقل 
الجوي عمى 
 أسس تبادلية

مديرية النقل 
الجوي 
والعالقات 
 الدولية

عدد االتفاقيات 
 أوالموقعة 

 المعدلة  سنويا
6 6 6 

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

         
-    

        
-    

        
-    

        
-    
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اليـــدف 
المشروع /  الرقم اليدف المؤسسي االستراتيجي

 مؤشرات األداء  المسؤولية البرنامج 
 القيمة المستيدفة

 الكمفة  
 المخصصات )باالف الدنانير(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

تطوير 
منظومة 

 النقل الجوي

تعزيز اإلطار 
 1 التنظيمي والرقابي 

تطوير 
تشريعات 
الطيران 
 المدني

مديرية 
تعميمات 
الطيران 
 المدني

عدد التعميمات 
المحدثة 
 سنويا

3 3 3 
ال يوجد  

كمفة 
 مالية 

- - - - 

تطوير البنية 
التحتية في مرافق 
الطيران المدني 
وتعزيز المستوى 
التنافسي لألردن 
في خدمات 
 المالحة الجوية

1 

تحديث 
وتطوير 
األجيزة 

المالحية في 
المطارات 
 والمحطات

خدمات  إدارة
المالحة 
 الجوية 

نسبة تغطية 
احتياجات 
الييئة من 
األجيزة 
واألنظمة 
 سنويا

94% 100% 100% 74080 14780 14550 14450 44780 

نسبة زيادة 
حركة العبور 

 الجوي
3% 3% 3% - - - - - 

2 

توفير وتطوير 
وتحديث 
األجيزة 
واألنظمة 
 الحاسوبية

وحدة 
تكنولوجيا 
 المعمومات

نسبة تغطية 
احتياجات 
الييئة من 
األجيزة 
 واألنظمة
 سنويا

60% 70% 80% 626 200 120 120 440 
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المشروع /  الرقم اليدف المؤسسي اليـــدف االستراتيجي
مؤشرات  المسؤولية البرنامج 

 األداء 
 القيمة المستيدفة

 الكمفة  
 المخصصات )باالف الدنانير(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

تشجيع الشراكة 
وتحفيز االستثمار في 
أنشطة النقل الجوي 

 والطيران المدني

تطوير وتنمية قطاع 
النقل الجوي وتعزيز 

الشراكة بين 
القطاعين العام 

 والخاص 
1 

تأىيل  إعادة
المطارات 

كة مع ابالشر 
 القطاع الخاص

مجمس 
 المفوضين

عدد 
مشاريع 
 الشراكة

0 1 1 

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

- - - - 
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اليـــدف 
المشروع /  الرقم اليدف المؤسسي االستراتيجي

 مؤشرات األداء  المسؤولية البرنامج 
 القيمة المستيدفة

 الكمفة  
 المخصصات )باالف الدنانير(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

رفع مستوى 
األداء 
 المؤسسي

رفع مستوى 
القدرات المؤسسية 
وتجذير ثقافة 

 التميز 

1 
بناء 
القدرات 
 المؤسسية

وحدة الموارد 
 البشرية

ن عدد الموظفي
 المتدربين

170 170 170 750 250 250 250 750 

2 

خبراء  إيفاد
لجعل 

الييئة بيت 
 خبرة

وحدة الموارد 
 البشرية

 عدد الخبراء
 الموفدين
 
عدد 

االستشارات 
 الفنية المقدمة

2 
 
 
 
1 

 

2 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
1 
 

ال يوجد كمفة  
 مالية 

- - - - 

التحول االلكتروني 
وأتمتة الخدمات 
لزيادة الكفاءة 

 عميةاوالف
1 

تصنيف 
المعمومات 
عادة  وا 
ىندسة 
 اإلجراءات

وحدة 
تكنولوجيا 
 المعمومات

عدد الخدمات 
 المؤتمتة

2 8 14 

مخصصات وزارة  
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعمومات

- - - - 
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اليـــدف 
المشروع /  الرقم اليدف المؤسسي االستراتيجي

 مؤشرات األداء  المسؤولية البرنامج 
 القيمة المستيدفة

 الكمفة  
 المخصصات )باالف الدنانير(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

 حماية البيئة
وفقا لممتطمبات 

 الدولية

االلتزام الدولي  
بالحفاظ عمى البيئة 

 من االنبعاثات
 والضجيج

1 

تعديل 
تعميمات بيئة 

الطيران 
المدني 

(301) 

مديرية 
مقاييس 
 المطارات
مديرية 
مقاييس 
صالحية 
 الطائرات

 إصدار
التعميمات 
 المعدلة

100%     

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

- - - - 

 اإلجراءاتعدد 
العممياتية 
 المستحدثة

2 2 2 

ال  
يوجد 
كمفة 
 مالية 

- - - - 
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 وفقا لممتطمبات الدولية  سالمة وأمن الطيران المدنيتعزيز  اليدف االستراتيجي
 رفع وتحسين مستوى التصنيف العالمي لمتطبيق الفعال لمسالمة الجوية وامن الطيران المدني اليدف المؤسسي

 خطة تصحيحية لمالحظات منظمة الطيران المدني الدولي إعداد المشروعالبرنامج/ 
 ماليةال يوجد كمفة  كمفة المشروع الكمية
 ال يوجد كمفة مالية مصدر التمويل

 عالمياً انخفاض تصنيف الييئة  الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
 المديرية

 / المنسق الوطنيوالتدقيق الداخمي مديرية توكيد الجودة
التزام المشغمين بمتطمبات السالمة  المديريات المعنية بمراقبة

 ومتطمبات االمن

الفئة المستيدفة من 
 م يري   الهيئ  المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
رفع تصنيف الييئة 

 عالميًا 
1 

معالجة المالحظات 
الواردة في تقرير 
منظمة الطيران 
 المدني الدولي

نسبة التصنيف لمتطبيق  -
 الفعال لمتطمبات السالمة

 
نسبة االلتزام بمتطمبات امن -

 الطيران

81.16% 
 
90.50% 

82% 
 
91% 

83% 
 
92% 

84% 
 
93% 



(2020-2018والخطة التنفيذية لألعوام) الخطة االستراتيجية لييئة تنظيم الطيران المدني 29  

 

 
  

 بطاقة وصف المشروع
 عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحميةخمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة  اليدف الوطني

 جعل األردن مركزا إقميميا لمنقل الجوي  اليدف االستراتيجي
 تحرير األجواء مع الدول المستيدفة عمى أسس تبادلية اليدف المؤسسي
 النقل الجوي عمى أسس تبادلية خدماتاالتفاقيات الثنائية لتحرير عقد او تعديل   البرنامج/ المشروع
 ال يوجد كمفة مالية كمفة المشروع الكمية
 ال يوجد كمفة مالية مصدر التمويل

 األجواء عدم موافقة الدول المستيدفة عمى تحرير الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
الفئة المستيدفة من  م يري  النق  الج    العالق   ال  لي  المديرية

 شرك   الطيرا   مش م  المط را   المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
 تحرير النقل الجوي
 عمى اسس تبادلية

1 
زيادة نسبة نمو 
 الحركة الجوية

 أوالتفاقيات الموقعة عدد ا
 سنوياالمعدلة 

49 6 6 6 
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 النقل الجويتطوير منظومة  اليدف االستراتيجي
 تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي اليدف المؤسسي
 تطوير تشريعات الطيران المدني البرنامج/ المشروع
 ال يوجد كمفة مالية كمفة المشروع الكمية
 ال يوجد كمفة مالية مصدر التمويل

 بعض التشريعات المحمية مع التشريعات الدولية موائمةعدم  الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
الفئة المستيدفة من  الطيرا  الم ن  تعميم  م يري   المديرية

 مك ن   قط ع الطيرا  المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مستوى مؤشر قياس األداء عمى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 

تطوير تشريعات 
الطيران المدني لتواكب 

أفضل الممارسات 
 الدولية

الوصول إلى تعميمات  1
 3 3 3 مستمر عدد التعميمات المحدثة سنويا طيران مدني عصرية



(2020-2018والخطة التنفيذية لألعوام) الخطة االستراتيجية لييئة تنظيم الطيران المدني 31  

 

  

 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 تطوير منظومة النقل الجوي اليدف االستراتيجي
 تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز المستوى التنافسي لألردن في خدمات المالحة الجوية اليدف المؤسسي
 المالحية في المطارات والمحطات األجيزةتحديث وتطوير  البرنامج/ المشروع
 دينار 7080000 كمفة المشروع الكمية
 موازنة الوحدات الحكومية المستقمة مصدر التمويل

 الجوية ونمو حركة العبور الجوي المتطورة مما يؤثر عمى سالمة المالحةعدم القدرة عمى شراء احدث األجيزة واألنظمة  الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
 المديرية

الفئة المستيدفة من  خدمات المالحة الجوية إدارة
 المشروع

 األجواء والمطارات وشركات الطيران

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مستوى مؤشر قياس األداء عمى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
الحصول عمى أجيزة 

 العبور الجويزيادة  1 متطورة وأنظمة

نسبة تغطية احتياجات   -
الييئة من األجيزة واألنظمة 

 سنويا
 

نسبة زيادة حركة العبور   -
 الجوي

 مستمر
94% 
 
3% 

100% 
 
3% 

100% 
 
3% 
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 تطوير منظومة النقل الجوي اليدف االستراتيجي
 في خدمات المالحة الجويةتطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز المستوى التنافسي لألردن  اليدف المؤسسي
 توفير وتطوير وتحديث األجيزة واألنظمة الحاسوبية البرنامج/ المشروع
 دينار 626000 كمفة المشروع الكمية
 موازنة الوحدات الحكومية المستقمة مصدر التمويل

 المتطورةعدم القدرة عمى شراء احدث األجيزة واألنظمة  الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 البدء تاريخ

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
 المديرية

الفئة المستيدفة من  وحدة تكنولوجيا المعمومات
 المشروع

 الييئة مديريات ووحدات

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
 أجيزةالحصول عمى 

حاسوبية  وأنظمة
 متطورة

 العمميات ةأتمت 1
نسبة تغطية احتياجات -

 واألنظمة األجيزةالييئة من 
 سنويا

 %80 %70 %60 مستمر
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 بطاقة وصف المشروع
 وتشجيع االستثمارات المحميةخمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية  اليدف الوطني

 تشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار في أنشطة النقل الجوي والطيران المدني اليدف االستراتيجي
 تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليدف المؤسسي
 القطاع الخاصكة مع االشر و تأىيل المطارات  إعادة البرنامج/ المشروع
 ال يوجد كمفة مالية كمفة المشروع الكمية
 ال يوجد كمفة مالية مصدر التمويل

 من القطاع الخاص عدم توفر مستثمر الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
المستيدفة من الفئة  مجمس المفوضين المديرية

 المط را  األر ني مش م   المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
تحفيز االستثمار في 
 أنشطة النقل الجوي

1 
تعزيز الشراكة بين 
القطاعين العام 

 والخاص
 1 1 0 0 عدد مشاريع الشراكة
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 رفع مستوى األداء المؤسسي اليدف االستراتيجي

 التميز رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة اليدف المؤسسي
 بناء القدرات المؤسسية البرنامج/ المشروع
 750000 كمفة المشروع الكمية
 موازنة الوحدات الحكومية المستقمة مصدر التمويل

 عدم توفر موظفين مؤىمين ومدربين الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مستوى مسؤولية التنفيذ عمى 
الفئة المستيدفة من  وحدة الموارد البشرية المديرية

 موظفي الييئة المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
 وتدريب تأىيل

 العاممين في الييئة
 170 170 170 مستمر عدد الموظفين المتدربين العاممينرفع قدرات  1
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 رفع مستوى األداء المؤسسي اليدف االستراتيجي
 المؤسسية وتجذير ثقافة التميزرفع مستوى القدرات  اليدف المؤسسي
 إيفاد خبراء لجعل الييئة بيت خبرة البرنامج/ المشروع
 ال يوجد كمفة مالية كمفة المشروع الكمية
 ال يوجد كمفة مالية مصدر التمويل

 عدم توفر خبراء الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

التنفيذ عمى مستوى مسؤولية 
الفئة المستيدفة من  وحدة الموارد البشرية المديرية

 م ظف  الهيئ  المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
رفع مستوى القدرات 

 المؤسسية
 الييئة بيت خبرةجعل  1

 عدد الخبراء الموفدين
 

عدد االستشارات الفنية 
 المقدمة

- 

2 
 
1 
 

2 
 
1 
 

2 
 
1 
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 بطاقة وصف المشروع
 خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحمية اليدف الوطني

 رفع مستوى األداء المؤسسي اليدف االستراتيجي
 اعميةالتحول االلكتروني وأتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والف اليدف المؤسسي
عادة ىندسة اإلجراءات  البرنامج/ المشروع  تصنيف المعمومات وا 
 - كمفة المشروع الكمية
 مخصصات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مصدر التمويل

 ل التحول اإللكترونيالحكومة في مجا تنفيذ توجياتعدم  الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
الفئة المستيدفة من  وحدة تكنولوجيا المعمومات المديرية

 خ م   الهيئ  المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(قيم 

 2020 2019 2018 االساس

 1 التحول االلكتروني 1
زيادة الكفاءة 

 الفاعمية
 14 8 2  عدد الخدمات المؤتمتة
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 بطاقة وصف المشروع
 المحميةخمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات  اليدف الوطني

 وفقا لممتطمبات الدولية  حماية البيئة اليدف االستراتيجي
 الضجيج حفاظ عمى البيئة من االنبعاثات و االلتزام الدولي بال اليدف المؤسسي
 (301تعديل تعميمات بيئة الطيران المدني ) البرنامج/ المشروع
 ال يوجد كمفة مالية كمفة المشروع الكمية
 يوجد كمفة ماليةال  مصدر التمويل

 عدم االلتزام بالمتطمبات الدولية لمبيئة الفرضيات والمخاطر المتوقعة
 31/12/2020 تاريخ االنتياء 1/1/2018 تاريخ البدء

مسؤولية التنفيذ عمى مستوى 
 المديرية

 مقاييس المطاراتسالمة و مديرية 
 مديرية مقاييس صالحية الطائرات

الفئة المستيدفة من 
 مش م  المط را   شرك   الطيرا  المشروع

 أىداف المشروع مبررات المشروع
مؤشر قياس األداء عمى مستوى 

 )النتائج(
 قيم مؤشرات األداء )األساس والمستيدفة(

 2020 2019 2018 االساس

1 
المتطمبات االلتزام ب

 البيئية
 المحافظة عمى البيئة 1

 إصدار التعميمات المعدلة-
 

العممياتية عدد اإلجراءات -
 المستحدثة

- 
100% 
 
2 

- 
 
2 

- 
 
2 


