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 عامة: نظاة
 يلعددددددددددد  ح ددددددددددد  ، 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  الب ن 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  األ  ن فددددددددددد  الجددددددددددد    النقددددددددددد  قطددددددددددد   ومراقبددددددددددد   نظددددددددددد   المددددددددددد    الط دددددددددددران  نظددددددددددد   ه ئددددددددددد   تددددددددددد ل 
 مسدددددددددددتقل   ق ب ددددددددددد   نظ م ددددددددددد  ه ئددددددددددد  فأصدددددددددددبح  المددددددددددد   ، الط دددددددددددران لسدددددددددددلط  وواقعددددددددددد  قددددددددددد      كخلددددددددددد  و ع ي  ددددددددددد  2007 لسدددددددددددن  (41)  قددددددددددد  المددددددددددد    لط دددددددددددرانا

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

 ح دددددددددد  األ  ن فدددددددددد  الجدددددددددد    النقدددددددددد  لحركدددددددددد  الرئ سدددددددددد   الب ابدددددددددد  الدددددددددد ول   ل دددددددددد   الملكدددددددددد  مطدددددددددد   و عتبددددددددددر ال ول /العقبدددددددددد ( الحسدددددددددد   الملدددددددددد  مطدددددددددد   المدددددددددد   /م  ك ،
 المطددددددددد   مجم  ددددددددد  شدددددددددرك  قبددددددددد  مددددددددد  و شددددددددد  ل  و  سدددددددددعت   أه لددددددددد   ددددددددد  ثددددددددد  ومددددددددد  مسددددددددد فر مل ددددددددد ن  3.5 الددددددددد   صددددددددد  مب ئ ددددددددد  وبسدددددددددع  1983 سدددددددددن  افتت حددددددددد   ددددددددد 

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

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

 لدددددددددغب ،2003  ددددددددد   منددددددددد  ق ددددددددد   بددددددددد  مفت حددددددددد  مطددددددددد  ا المطددددددددد   ا ددددددددد ن  ددددددددد  وقددددددددد  العقبددددددددد   طددددددددد  ر شدددددددددرك  وبإشدددددددددرا   و شددددددددد  ل  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) 2019  ددددددددد    ه يددددددددد  مدددددددددع المرخصددددددددد  األ    ددددددددد  الط دددددددددران شدددددددددرك    ددددددددد   بلدددددددددغ وقددددددددد  هددددددددد ا
   (.ا م   ) ج   الخ ص للط ران واح ة وشرك  )   ض(المنتظ  غ ر

 الطددددددددددد ئرا   ددددددددددد   و بلدددددددددددغ ، 2007  ددددددددددد   فددددددددددد  صدددددددددددته خصخ  ددددددددددد  وقددددددددددد  ، الددددددددددد  ن  الن قددددددددددد  1963  ددددددددددد    أسسددددددددددد  والتددددددددددد  اال    ددددددددددد  الملك ددددددددددد   شدددددددددددرك   عتبدددددددددددرو 
 األ   ددددددددد  المددددددددد    الط دددددددددران سدددددددددج  فددددددددد  المسدددددددددجل  الطددددددددد ئرا   ددددددددد   بدددددددددأن  لمددددددددد ،  ددددددددد ئرة (25) 2019   ددددددددد    ه يددددددددد  وحتددددددددد  اال    ددددددددد  الملك ددددددددد  ب سددددددددد  المسدددددددددجل 

 .  ئرة 85 ال  يص 
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 اليوي  النقل تسجاتسات

 .  ال ول    الط ران الم    وفق  للمتطلب    عز ز س م  وأم .1
المفت حدددددددددد  و  ق دددددددددددع المز دددددددددد  مددددددددددد  اال ف ق دددددددددد   مدددددددددددع ا خدددددددددد  بعددددددددددد   اال تبددددددددددد    األجددددددددددد ا  بددددددددددب المملكددددددددددد  ببدددددددددد ق   و  العددددددددددد ل  والت سددددددددددع بتطب ددددددددددد  س  سدددددددددد   .2

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

البن ددددددددددد   فدددددددددددع مسدددددددددددت   شدددددددددددبك  خطدددددددددد ا ج  ددددددددددد   ددددددددددد    القط  دددددددددد   االقتصددددددددددد  ي  والسددددددددددد  ح   واالجتم   دددددددددد ،  وإ شددددددددددد   منظ مددددددددددد  النقددددددددددد  الجدددددددددد     طدددددددددد  ر .3
 حسددددددددددد   جددددددددددد  ة الخددددددددددد م   الج  ددددددددددد   إلددددددددددد  إضددددددددددد ف  األ ضددددددددددد  للمطددددددددددد  ا  و طددددددددددد  ر خددددددددددد م   الشدددددددددددح  الجددددددددددد   و حسددددددددددد   خددددددددددد م   المن ولددددددددددد   التحت ددددددددددد 

 .المستف  ي  م  خ م   النق  الج   و  اإل  ق وذو  ق المس فر   وضم ن حم ي  حق  
 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 ي ر الع لم ددددددددددد  إلددددددددددد ل صددددددددددد   المراقبددددددددددد  والدددددددددددتحك  والم حددددددددددد  الج  ددددددددددد  ل أ ظمددددددددددد  طددددددددددد  ر  .5

المجدددددددددد   الجدددددددددد   ووفدددددددددد  اال ف ق دددددددددد   ال ول دددددددددد  ومتطلبدددددددددد   المنظمدددددددددد  ال ول دددددددددد  للط ددددددددددران المدددددددددد    لتمكدددددددددد   و  دددددددددد   مدددددددددد  قطدددددددددد   الط ددددددددددران و  دددددددددد  ة كفدددددددددد  ة 
 استخ ام  .

  فع مست   األ ا  المؤسس  .6
المضددددددددددرة والضددددددددددج    واال بع ثدددددددددد  ال  مدددددددددد  للتقل دددددددددد  مدددددددددد   اإلجددددددددددرا ا أث ر الب ئدددددددددد  للنقدددددددددد  الجدددددددددد   وااللتددددددددددزا  ب  خدددددددددد ذ ك فدددددددددد   قل دددددددددد  التددددددددددحم يدددددددددد  الب ئدددددددددد  و  .7

 الن       الط ران .
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  ةالاؤي

 ق   التط  ر()  " أج ا  آمن  لجم ع المش ل   "

  الاتسالة

 نم   قط    ق  ج   متحر  مبن   ل  أسس اقتص  ي  سل م  "" اال  ق   بتطب   مع ي ر الس م  واألم  والب ئ  ف  الط ران الم     و  

  مؤتسسجةال القجم

 والنزاه  الشف ف   .1
 والص ق ال ال  .2
 التط  ر والتحس   المستمر .3
 العم  الجم    .4
 االب ا  واالبتك   .5
 االجته   .6
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 (:2020-2018) لألعواماالتسراايجيجة الوطنجة للنقل اليوي  لخطةل الثانجةالمااجعة الدورية 
 حل ددددددددد    لددددددددد   تددددددددد ئ  فددددددددد  صددددددددد  غته  مدددددددددع و ا ة النقددددددددد  ) اسددددددددد  الس  سددددددددد ( ه ئددددددددد   نظددددددددد   الط دددددددددران المددددددددد    شددددددددد  ك  لقددددددددد  اسدددددددددتن   الخطددددددددد  االسدددددددددترا  ج   التددددددددد   

و حسددددددددد   القددددددددد ة   قددددددددد ا عز دددددددددز القددددددددد ة والضدددددددددع  والفدددددددددرص والته يددددددددد ا  ل دددددددددت    قددددددددد االب ئددددددددد  ال اخل ددددددددد  والخ  ج ددددددددد  ح ددددددددد   ددددددددد  مددددددددد  خددددددددد   هددددددددد ا التحل ددددددددد   ح يددددددددد  
 وا  ا  مصف ف   ح ي  الشرك  . و عز ز الفرص والح  م  الته ي ا  لضع ا ق ا 

 فدددددددددددع مسدددددددددددت   و  طددددددددددد  ر منظ مددددددددددد  النقددددددددددد  الجددددددددددد   (  لددددددددددد   طددددددددددد  ر اإلمك   ددددددددددد   ال اخل ددددددددددد  لله ئددددددددددد   بدددددددددددر 2020-2018لقددددددددددد   كدددددددددددز  الخطددددددددددد  االسدددددددددددترا  ج   )
االسدددددددددتف  ة مدددددددد  ا ج  ا هددددددددد  السددددددددد بق  لخلددددددددد  ب ئدددددددد   مكددددددددد  و حفدددددددددز  ظددددددددد   وبإلقددددددددد    ظدددددددددرة  لدددددددد     تهددددددددد  المسدددددددددتقبل  ، فددددددددد ن اله ئدددددددد     مددددددددد   لددددددددد   ،األ ا  المؤسسدددددددد 

 الب ئ .و الط ران الم    و حق   ط   ذو مست    ول  ف  مج ال  الس م  واألم  
 لددددددددد  النقددددددددد  ال  ن ددددددددد     قطددددددددد    اسدددددددددترا  ج   تددددددددد ائ  مدددددددددع  ج يددددددددد ة  اسدددددددددترا  ج  خطددددددددد  فقددددددددد   بنددددددددد  له ئددددددددد  ا  اجههددددددددد   قددددددددد  التددددددددد ولم اجهددددددددد  التحددددددددد ي   المسدددددددددتقبل   

 .  2025       األ  ن  منب ق  ب أله ا  ال  ن   ال  مر بطالم   و 
 2019التدددددددددد   نهجهدددددددددد  اله ئدددددددددد ، ق مدددددددددد  اله ئدددددددددد  بمراجعدددددددددد  خطتهدددددددددد  االسددددددددددترا  ج   فدددددددددد   ه يدددددددددد   دددددددددد    ومراجعدددددددددد  الخطدددددددددد  االسددددددددددترا  ج   طب قدددددددددد  لمنهج دددددددددد  ا دددددددددد ا  

   ب السترا  ج   ال  ن   الربع  . ر  ق   س ر العمبن  ا  ل  المت  را  االقتص  ي  واالجتم     المح ط  ب له ئ  و ق   
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 :2019خالل عام  ها الهجئةاالنيازات الري حققر اباز
( 2030-2015التي تضمنتها االستراتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع النقل لالعوام )نفذت هيئة تنظيم الطيران المدني الكثير من المشاريع واألنشطة والبرامج 

 :ما يلي 2019( ومن ابرز هذه االنجازات لعام 2020-2018ة االستراتيجية والتنفيذية للهيئة لالعوام )والخط
 

 :االمن والسالمة اليوية 
  ،جولة تفتيشية قام 268 ل  من خالنوادي الطيران مراكز الصيانة و االستمرار بمراقبة وتنظيم جميع قطاعات الطيران املختلفة: شركات الطيران، األكاديميات، مراكز تدريب الطيران )

 .بها مفتش ي الهيئة خال ل هذا العام

 مخاطرلل ملففي مشروع اعداد  السير  (Risk Profiling ملشغلين في مجا ل الطيران املدني. لكافة ا 

 :الرشايعات 
  2019فاء الفائدة القانونية لسنة يتعليمات استاصدار. 

  2019ر لسنة تعليمات تحصيل رسم انتفاع بتجهيزات املطااصدار. 

  2019مشروع نظام االستعالم املبكر عن الركاب لسنة اعداد. 

  2019نظام رسوم الطيران املدني لسنة لمشروع نظام معد ل اعداد. 

  209مشروع تعليمات حماية املستهلك الجزء اعداد. 

 :الرنظجم االقرصادي والنقل اليوي والعالقات الدولجة 
  العراق، كمبوديا، راوندا وكينيا( وست اتفاقيات باألحرف األولى مع كل من دو ل  زيمبابوي بالصيغة النهائية مع كل من   2019ام ــخال ل عاجواء مفتوحة اتفاقيات  ثالثتوقيع ،

زيادة معدالت نمو الحركة الجوية  عمل علىي( وكما سHUBمما سيعزز من جعل األردن مركزا إقليميا للنقل الجوي  وعشرة مذكرات تفاهم،   (موزمبيقو اسواتيني،  دونيميكان، هايتي 

 وتنمية قطاع السياحة في األردن.

 عكس ايجابا على نمو االقتصاد الكلي تسعى الهيئة وبشكل دائم الى ربط اململكة باكبر عدد من املطارات الدولية من خال ل خطوط جوية جديدة وزيادة الخيارات للمسافرين مما ين

خطوط جوية منتظمة جديدة من وإلى مطار امللكة علياء الدولي ليصبح عدد املطارات التي يرتبط بها مطار امللكة  ثمانيةملوافقة على تشغيل والجذب السياحي، حيث قامت الهيئة با

 ( مطار دولي.81علياء الدولي برحالت جوية منتظمة  
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 :يطويا االداء المؤتسسي والموارد البشاية 
 ق الدولي الذي تقوم به منظمة الطيران املدني الدولي  االيكاو( على الدو ل االعضاء في املنظمة.ايفاد خبراء من الهيئة للمشاركة في التدقي 

  هيئة وتعزيز ورفع مستوى املعرفة املتخصصة وإدامتها لديهمالاالستمرار بتنمية وتطوير القدرات الذاتية للعاملين في. 

  حضرها موظفي الهيئة. يل معايير النزاهة الوطنية وممارسات الحوكمة في القطاع العامتفعمهارات التخطيط االستراتيجي وذلك لعمل بخصوص عقد ورشتي 

  .تكريم عدد من املوظفين املتميزين خال ل اللقاء الدورية مع اإلدارة العليا 

 :البنجة الرحرجة ويكنولوججا المعلومات 
  حيث تم طرح واحالة العديد من مشاريع شراء انظمة واجهزة مالحية  ،س ي لألردن في خدمات املالحة الجويةتعزيز املستوى التنافل تطوير وتحديث أنظمة املالحة الجويةاالستمرار في

  االستالم املصنعي لنظام الرادار والتدريب عليه(.و  D-ATISنظام االتصا ل الرقمي من ابرزها   تنفيذ مشروع 

    في نهاية املشروع. ( خدمة56أتمتة  و وزارة االقتصاد الرقمي والريادة تمهيدا للتحو ل االلكتروني خدمة بالتعاون مع  (16إعادة هندسة االجراءات وطرح عطاء أتمته 

  مشروع الدفع االلكتروني  جاري على تنفيذ العملe-Paymentوالريادة. ( من خال ل التنسيق مع وزارة االقتصاد الرقمي 

 :اتسرقطاب الفعالجات 
  ضات خدمات النقل الجوي  إلجراء مفاو  الدولي تؤتمراملعقد اجتماعاتICAN)  دولة.( 73مشارك يمثلون  ( 550ما يزيد على   وبحضور  مدينة العقبةفي  2019لعام 

  مكتب الشرق االوسط –منظمة الطيران املدني الدولي في عمان بالتعاون مع  متؤتمر االمن السيبراني والحلو ل املرنةعقد اجتماعات . 

 طيران الوطني   منها فعالية ادارة مخاطر الطيران وورشة عمل تطبيق برنامج الدولة للسالمة(.عقد العديد من ورش العمل لقطاع ال  

 :رفاهجة الموظفجن 

 .تأمين مواصالت حديثة ذات مواصفات عالية ملوظفين مطار امللكة علياء الدولي 

 بلباس رسمي موحد. ي الهيئةاعتماد وتنفيذ مشروع تزويد موظف 

  رض االنفلونزا في املطارات االردنية الثالثةلتطعيم ضد ملإطالق حملة. 

 :الخدمة الميرمعجة 
  وتوزيع طرود الخير وزيارة دار املسنين وجمعية مركز حمزة للفتيات اليتيمات. لتبرع بالدم للعاملين في مطار عمان املدنيحملة اإطالق 
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  مصفوفة يحديد الشاكاء

 

 الرصنجف درجة الرأثجا درجة االهرمام اص(النوع )قطاع حكومي، خ الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
خل

دا
 

القجام بأعمال الهجئة تسعجا لرحقجق  موظفو هجئة ينظجم الطجاان المدني
 شااكة داخلجه مايفع مايفع حكومي  االتسراايجيجةالاؤية والاتسالة واألهداف 

 اتسراايجيجةشااكة  مايفع مايفع حكومي م خدمات المالحة اليويةيقدي 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
 ةيكاملج مايفع مايفع حكومي لضمان تسالمة حاكة المالحة اليوية 

 وزارة الصناعة والتجارة

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

 يسيجل ويحديد غايات الشاكات
 اتسراايجيجةشااكة  منخفض مايفع حكومي

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

الرنسجق بخصوص اإلعفاءات اليماكجة  المالجة/ دائاة اليمارك العامة وزارة  
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي الجومجة لشاكات الطجاان  
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 الرصنجف درجة الرأثجا درجة االهرمام النوع )قطاع حكومي، خاص( الهدف اتسم اليهة اليهة

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

األشغال العامة واإلتسكان/ دائاة وزارة  
 العطاءات الحكومجة

طاح وإحالة عطاءات اإلنشاءات 
 يكاملجة منخفض منخفض حكومي والخدمات 

 وزارة الرخطجط والرعاون الدولي

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

ومشاريع الرنمجة االقرصادية ذات العالقة 
 اع بالقط

 شااكة اتسراايجيجه مايفع مايفع حكومي

 وزارة الخارججة وشؤون المغرابجن

الرنسجق عبا الطاق الدبلوماتسجة في 
انياز األعمال المرعلقة برمثجل المملكة 
لدى المنظمات الدولجة واإلقلجمجة ويايجب 

العالقات الدولجة مع الدول األخاى 
وباإلضافة إلى الرصاريح للاحالت اليوية 

 الطابع الدبلوماتسي ذات

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 وزارة الداخلجة
الرنسجق مع المعنججن بخصوص 

الرأشجاات والينسجات المقجدة وكذلك 
 يصاريح الطائاات بدون طجار

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

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

المساهمة في يخفجف الرلوث البجئي  وزارة البجئة
 يعاونجة مايفع مايفع حكومي والوصول إلى بجئة نظجفة

 هجئة االتسرثمار
يحفجز وينشجط االتسرثمار في قطاع النقل 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي اليوي 

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

 االمنجة، الرنسجق المدني العسكاي 
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 الميلس األعلى لألشخاص المعوقجن
العمل والمرابعة لرحقجق مرطلبات قانون 

لسنة  20األشخاص المعوقجن رقم 
2017 

 يعاونجة منخفض منخفض حكومي

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

الرنسجق بخصوص العوائق ويااخجص  امانة عمان الكباى 
 يكاملجة مايفع مايفع حكومي المنشآت
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 الرصنجف درجة الرأثجا 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 

ويحسجن ويطويا خدمايه وينمجة موارده 
 البشاية 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

 ماكز الملك عبدهللا الثاني للرمجز 
يوفجا ماجعجة إرشادية لثقافة الرمجز 

وبناء أتسس معجارية لقجاس أداء اليهات 
 الحكومجة

 يعاونجة مايفع مايفع حكومي

 ماكز المعلومات الوطني
والبريد  تزويد الهيئة بخدمات االنترنت

االلكتروني وبرمجيات مكافحة 
الفيروسات وبرمجيات امن وحماية 

  المعلومات

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

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي يزويد الهجئة بالخاائط اليغاافجة الماكز اليغاافي الملكي

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

ميلس شاكات الطجاان العاملة في 
 األردن

يمثجل الشاكات الوطنجة واألجنبجة العاملة 
 يعاونجة مايفع مايفع خاص في األردن 

 يكاملجة مايفع مايفع خاص يشغجل الاحالت اليوية  شركات الطيران 

أكاديميات، نوادي الطيران ومراكز 
 صيانة، ومراكز التدريب للطيران

 يكاملجة مايفع مايفع خاص هجل وصجانة طائااتيدريب ويأ

 نقابة وكالء الشحن اللوجسرجة
يمثجل الوكالء والرنسجق فجما يرعلق 

 يعاونجة مايفع مايفع خاص برطويا خدمات الشحن اليوي 

 شاكة العقبة للمطارات
 إدارة ويشغجل المطارات

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي

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

   )مايفع، منخفض( )مايفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 يكاملجة مايفع مايفع حكومي إدارة ويشغجل المطارات شاكة المطارات األردنجة

 ان المدنيالمنظمة العابجة للطجا 

يوثجق الرعاون والرنسجق بجن 
الطجاان  في ميال العابجة الدول

ويطوياه، باإلضافة إلى ينسجق  المدني
 الرعاون الدولي

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

 االيحاد العابي للنقل اليوي 
يعزيز الرعاون ومعايجا اليودة والسالمة 

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي بجن شاكات الطجاان العابجة

الوكالة األوروبجة لسالمة الطجاان 
 )اياتسا(

مناط بها   األوروبي يابعة لاليحاد وكالة
المهام الرنظجمجة والرنفجذية في ميال 

  الطجاان المدني  تسالمة
 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

 ايحاد النقل اليوي الدولي) ايايا(

تطوير النقل الجوي اآلمن، والمنتظم، 
العالم وتقديم  صادي لصالح شعوبواالقت

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

 الدولي

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي

ادارة وينظجم شؤون ايفاقجة الطجاان  منظمة الطجاان المدني الدولي 
 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي كاغو( المدني الدول)ايفاقجة شج
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 الرصنجف درجة الرأثجا 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 الطجاان (DFTادارة النقل البايطاني )

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي الرعاون في ميال امن الطجاان (TSAالة االمن االمايكجة )وك

 (FAAالوكالة االمايكجة للطجاان )
يابعة للواليات المرحدة االمايكجة  وكالة

مناط بها المهام الرنظجمجة والرنفجذية في 
  ميال الطجاان المدني

 اتسراايجيجة مايفع مايفع دولي
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 (SWOT) البجئيحلجل رلا
 

 األولوياتإدارة الهيئة من إدراك ومعرفة نتائج الدراسات المبدئية ومن ثم تحديد  هذا التحليل   ن  ك  م  ، حيث   لفرص والتهديدات تحليل نقاط القوة والضعف وا
 .االستراتيجية

 

 البجئة الداخلجة
 (Wنقاط الضعف ) (Sنقاط القوة  )

 وانخفاض ايرادات العبور الجوي محدودية الموارد المالية 1 خصصين في قطاع الطيرانوجود مجلس مفوضين من مت 1

2 
 وجود أطر مؤسسية وتنظيمية

 قانون طيران مدني شامل وتعليمات طيران ناظمة
 المتخصصة والمؤهلةالكوادر الفنية عدم كفاية  2

 3 خبراء فنيين متخصصين كفاءات ووجود  3
تب غير تنافسية في بعض المجاالت الفنية وروانظام الخدمة المدنية 

 المتخصصة

   2019اعتبارا من عام بالموازنة العامة  لهيئةاعادة ارتباط ا  4 التشاركية مع القطاع الخاص في اصدار التشريعات 4

5 
االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتبني برنامج التحول 

 االلكتروني
 ارجي والحصول على الموافقات الالزمةصعوبة والقيود على التدريب الخ 5 

6 
التصنيف  للتطبيق الفعال للسالمة الجوية المرتفع من قبل منظمة 

 الطيران المدني الدولي
 ترشيد النفقات 6 

 
 

 7 
 عدم توفر مبنى مناسب للهيئة 
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 البجئة الخارججة

 (Tالتهديدات ) (Oالفرص )

  الدول المجاورةتقرار السياسي في عدم االس 1 لألردن االستراتيجيالموقع  1

 وجود اسواق خارجية لفرص عمل جاذبة مما يؤدي الى هجرة الكفاءات 2 األمن واالستقرار في األردن  2

 3 توفر جهات خارجية لتقديم الدعم الفني والمالي 3
محدودية تنافسية المطارات االردنية لجذب السياحة مقارنة مع المطارات 

 المجاورة

4 
  في مجاالت ومرافق الطيران المدني ر بيئة استثمارية جاذبةتوف
 

4 
المنافسة اإلقليمية العالية في مجال النقل الجوي ومحدودية قدرة الشركات 

 الوطنية

5 
 انضمام األردن إلى االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية 

 وخاصة االتفاقية الشاملة مع االتحاد االوروبي
 الساريةاالمراض  5

   قات قوية مع مجتمع الطيران المدني الدوليارساء عال 6

7 
تعزيز دور الطيران المدني في االقتصاد الوطني وخاصة قطاع 

 السياحة
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 :الوطنجة األهداف
 خلق بجئة اتسرثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبجة ويشيجع االتسرثمارات المحلجة

 األهداف القطاعجة:
 ردن ماكزا محوريا للنقلقل مركاملة فاعلة اقرصاديا يحافظ على البجئة لجكون األ يياد منظومة نإ

 :االتسراايجيجةاألهداف 
   است ام  و عز ز س م  وأم  الط ران الم    حس  المتطلب   ال  ن   وال ول. 

    جع  األ  ن مركزا إقل م   للنق  الج. 

    ط  ر منظ م  النق  الج . 

 الست م   ف  أ شط  النق  الج   والط ران الم    شج ع الشراك  و حف ز ا. 

  فع مست   األ ا  المؤسس . 
   حس  المتطلب   ال  ن   وال ول  حم ي  الب ئ. 

 :)المؤتسسجة(الفاعجةاألهداف 
  فع و حس   مست   التصن   الع لم  للتطب   الفع   للس م  الج    وام  الط ران الم    .1

 ه ف   ل  أسس  ب  ل   حر ر األج ا  مع ال و  المست .2

 والرق ب تنظ م  ال اإل    عز ز  .3

  ط  ر البن   التحت   ف  مراف  الط ران الم    و عز ز المست   التن فس  لأل  ن ف  خ م   الم ح  الج    .4

   عز ز الشراك  ب   القط     الع   والخ ص ط  ر و نم   قط   النق  الج   و  .5

 ر ثق ف  التم ز فع مست   الق  ا  المؤسس   و ج ي .6

 لز   ة الكف  ة والفع ل   وأ مت  الخ م  التح   االلكترو    .7

 م  اال بع ث   والضج  االلتزا  ال ول  ب لحف ظ  ل  الب ئ   .8
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 (18/1/2018* )المقاة من ميلس الوزراء براريخ  ربط االهداف االتسراايجيجة بالمبادئ الائجسجة لسجاتسة النقل

المبادئ الائجسجة لسجاتسة  يالهدف القطاع الهدف الوطني
 الفاعيالهدف  الهـــدف االتسراايجيي النقل

خل  ب ئ  
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  
الب ئ  ل ك ن 
األ  ن مركزا 
 مح     للنق 

النق  وحم ي   عز ز س م  
 الب ئ  و أم    ق  آم  

 عز ز س م  وأم  است ام  و 
الط ران الم    وفق  للمتطلب   

ال ول   و ط  ر منظ م  ال  ن   و 
 النق  الج   

 فع و حس   مست   التصن   الع لم  للتطب   الفع   
 للس م  الج    وام  الط ران الم   

  عز ز اإل    التنظ م  والرق ب  
 ط  ر البن   التحت   ف  مراف  الط ران الم    و عز ز 

 المست   التن فس  لأل  ن ف  خ م   الم ح  الج   
ال  ن   حم ي  الب ئ  وفق  للمتطلب   

 ال ول  و 
االلتزا  ال ول  ب لحف ظ  ل  الب ئ  م  اال بع ث    

 والضج  
التأك    ل  البع  االقل م  

لم قع واالستف  ة م  ا
 الج راف  لأل  ن

جع  األ  ن مركزا إقل م   للنق  
 الج   

  حر ر األج ا  مع ال و  المسته ف   ل  أسس  ب  ل  

 عز ز  و  القط   الخ ص 
ف  قط   النق  ووضع 

استرا  ج     حفز 
 االست م  ا  لتط  ر القط   

 شج ع الشراك  و حف ز االست م   
ن ف  أ شط  النق  الج   والط را

 الم   

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

استكم   البن   االس س   
للشبك   الح ل   واالست    

 االم   لمراف  النق 
  فع مست   األ ا  المؤسس 

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

   ا  المؤسس   و ج ير ثق ف  التم ز فع مست   الق
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 (2020-2018) لألعوام االتسراايجيجةالخطة الرنفجذية )الباامج ، المشاريع ، األنشطة( لرحقجق األهداف 

 

الهـــدف 
 االتسراايجيي

الهدف 
المشاوع /  الاقم المؤتسسي

 مؤشاات األداء  المسؤولجة البانامج 
 القجمة المسرهدفة

 الكلفة
 الدنانجا( فبأالالمخصصات )

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

استدامه 

وتعزيز سالمة 

وأمن الطيران 

المدني حسب 

المتطلبات 

الوطنية 

 والدولية

 

رفع وتحسين 

مستوى 

التصنيف 

العالمي 

للتطبيق الفعال 

للسالمة الجوية 

وامن الطيران 

 المدني

1 

اعداد خطة 

تصحيحية 

لمالحظات 

ن منظمة الطيرا

 المدني الدولي

يوكجد اليودة/ 
المنسق 
 الوطني

نسبة التصنيف 

 للتطبيق الفعال
82% 83% 84% 

ال  

يوجد 

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    

        

-    
        -    

نسبة االلتزام 

بمتطلبات امن 

 الطيران

91% 92% 93% 

ال  

يوجد 

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    

        

-    
        -    

جعل األردن 

مركزا إقليميا 

 للنقل الجوي 

تحرير األجواء 

مع الدول 

المستهدفة على 

 أسس تبادلية

1 

عقد او تعديل  

االتفاقيات 

الثنائية لتحرير 

النقل خدمات 

الجوي على 

 أسس تبادلية

مدياية النقل 
اليوي 

والعالقات 
 الدولجة

عدد االتفاقيات 

 الموقعة او

 المعدلة  سنويا

6 6 6 

ال  

يوجد 

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    

        

-    
        -    
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الهـــدف 
 الاقم الهدف المؤتسسي االتسراايجيي

المشاوع / 
 المسؤولجة البانامج 

مؤشاات 
 األداء 

 القجمة المسرهدفة
 الكلفة  

 المخصصات )باالف الدنانجا(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

تطوير 

منظومة 

النقل 

 الجوي

تعزيز اإلطار 

التنظيمي 

 والرقابي 

2 

تطوير تشريعات 

 الطيران المدني

واعتماد نهج 

 التعليمات الذكية

(Smart 

Regulations) 

مدياية 
 يعلجمات
الطجاان 
 المدني

عدد 

التعليمات 

المحدثة 

 سنويا

3 5 5 

ال يوجد  

كلفة 

 مالية 

         -            -            -            -    

تطوير البنية 

التحتية في 

مرافق الطيران 

المدني وتعزيز 

المستوى 

التنافسي لألردن 

في خدمات 

 المالحة الجوية

1 
تحديث وتطوير 

األجهزة المالحية 

في المطارات 

 والمحطات

ادارة 
خدمات 
المالحة 
 اليوية 

نسبة تغطية 

احتياجات 

الهيئة من 

 األجهزة

 واألنظمة

 سنويا

94% 100% 100% 
      

7,080  

  

1,780  

 

1,550  

  

1,450  

 

4,780  

نسبة زيادة 

حركة العبور 

 الجوي

3% 3% 3% 
             

-    
         -            -            -            -    

2 
توفير وتطوير 

وتحديث األجهزة 

واألنظمة 

 الحاسوبية

وحدة 
يكنولوججا 
 المعلومات

نسبة تغطية 

احتياجات 

الهيئة من 

 األجهزة

واالنظمة 

 سنويا

60% 70% 80% 
          

626  

     

200  

    

120  

     

120  

    

440  
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 الاقم الهدف المؤتسسي الهـــدف االتسراايجيي
المشاوع / 
 المسؤولجة البانامج 

مؤشاات 
 األداء 

 القجمة المسرهدفة
 الكلفة  

 المخصصات )باالف الدنانجا(

 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 

 1 والخاص 
اعادة تأهيل 

المطارات 

كة مع ابالشر

 القطاع الخاص

ميلس 
 المفوضجن

عدد 

مشاريع 

 الشراكة

0 1 1 

ال  

يوجد 

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    

        

-    
        -    
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الهـــدف 
 االتسراايجيي

الهدف 
 المؤتسسي

الا
 مؤشاات األداء  المسؤولجة المشاوع / البانامج  قم

 القجمة المسرهدفة
 الكلفة  

 المخصصات )باالف الدنانجا(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

رفع 

مستوى 

األداء 

 المؤسسي

رفع مستوى 

القدرات 

المؤسسية 

وتجذير ثقافة 

 التميز 

بناء القدرات  1

 المؤسسية

وحدة الموارد 
 البشاية

عدد الموظفين 

 المتدربين
170 205 210 

          

750  

     

250  

    

250  

     

250  

    

750  

2 

 جعل الهيئة بيت خبرة

الموارد  وحدة
 1 1 1 عدد الخبراء البشاية

ال يوجد  

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    
        -            -    

وحدة الموارد  3
 البشاية

عدد االتسرشارات 
 الفنجة المقدمة

1 1 1 

ال يوجد 

كلفة 

 مالية

         

-    

        

-    
        -            -    

4 
ركز اقليمي انشاء م

لتدريب الكفاءات في 

مجاالت تنظيم الطيران 

 المدني

ميلس 
 %10 - - تفعيل المركز المفوضجن

ال يوجد 

كلفة 

 مالية

- - - - 

استقطاب الفعاليات  5
 الدولية

 اليودةيوكجد 
خدمات 
المالحة 
 اليوية

عدد المؤتمرات 
 والفعاليات

- - 2 

ال يوجد 

كلفة 

 مالية

- - - - 
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الهـــدف 
المشاوع /  الاقم الهدف المؤتسسي االتسراايجيي

مؤشاات  المسؤولجة البانامج 
 األداء 

 القجمة المسرهدفة
 الكلفة  

 المخصصات )باالف الدنانجا(

 المجموع 2020 2019 2018 2020 2019 2018

رفع مستوى 

األداء 

 المؤسسي

التحول االلكتروني 

وأتمتة الخدمات 

لزيادة الكفاءة 

 عليةاوالف

1 

تصنيف 

المعلومات 

واعادة 

هندسة 

 االجراءات

وحدة 
يكنولوججا 
 المعلومات

عدد 

ات الخدم

 المؤتمتة

2 16 38  200 
         

-    
40 160 200 

 حماية البيئة

لتزام الدولي اال 

بالحفاظ على البيئة 

 من االنبعاثات

 والضجيج
1 

تعديل 

تعليمات بيئة 

الطيران 

المدني 

(301) 

مدياية 
مقايجس 
 المطارات

 

اصدار 

التعليمات 

 المعدلة

50% 50% 100% 

ال يوجد  

كلفة 

 مالية 

         

-    

        

-    

        

-    
        -    

 


