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ھیئة تنظیم الطیران المدني

الخطة التنفیذیة
٢٠١٧- ٢٠١٥لألعوام



ة-١ األهداف اإلستراتیج ة  األهداف الوطن ر
األولالھدف الوطني 

مزدھرا ومنفتحا على األسواق اإلقلیمیة والعالمیةتطویر االقتصاد األردني لیكون 

األولالھدف االستراتیجي
جعل األردن مركزا محوریا للنقل

األولالمؤسسيالھدف 

في مجال النقل الجويتطبیق السیاسات التحرریة

)١٫١(البرنامج

عقد االتفاقیات الثنائیة لتحریر النقل الجوي على أسس تبادلیة



الوطني األولالھدف

تطویر االقتصاد األردني لیكون مزدھرا ومنفتحا على األسواق اإلقلیمیة والعالمیة

الثانيالھدف االستراتیجي
تطویر التشریعات الناظمة لقطاع النقل

الثانيالمؤسسيالھدف 

تعزیز اإلطار التنظیمي والرقابي

)٢٫١(البرنامج

وموائمتھا مع التشریعات األوروبیةتطویر التشریعات الناظمة 



الھدف الوطني األول

تطویر االقتصاد األردني لیكون مزدھرا ومنفتحا على األسواق اإلقلیمیة والعالمیة

الثالث الھدف االستراتیجي 
تشجیع الشراكة مع القطاع الخاص لزیادة االستثمارات في قطاع النقل

الثالث الھدف المؤسسي 

وتنمیة قطاع النقل الجوي لتمكین القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة واالستثمار فیھتطویر

)١.٣البرنامج (

تشجیع استثمار القطاع الخاص في مكونات قطاع النقل الجوي

)٣٫٢البرنامج (

جعل األردن مركز إقلیمي للتدریب على الطیران المدني



الثانيالھدف الوطني 

لة على الصعیدین المركزي والمحلي ءوخاضعة للمساةالحكومیة لتكون مستقرة مالیا وشفافتعزیز اإلدارة 

الرابع الھدف االستراتیجي

بناء القدرات والتدریب في مجال النقل

الرابع المؤسسيالھدف 

رفع مستوى القدرات المؤسسیة

)٤٫١البرنامج (

التخطیط األمثل للموارد البشریة

)٤٫٢البرنامج (

جعل الھیئة بیت خبرة في مجال النقل الجوي والطیران المدني 



الثالثالھدف الوطني 

أن یكون لألردن مرافق وبني تحتیة ذات كفاءة ومردود عال

الخامس الھدف االستراتیجي 
منظومة النقل الجويتطویر 

الخامسالمؤسسي الھدف 

المدني وتحسین الخدمات المقدمةفي مرافق الطیران تطویر البنیة التحتیة 

)٥٫١البرنامج (

تعزیز المستوى التنافسي لألردن في خدمات المالحة الجویة

)٥٫٢البرنامج (

رفع الجاھزیة اإللكترونیة وإدامة بیئة تقنیة المعلومات

مصفوفة تحدید الشركاء-٢



الھدف من الجھة
الشراكة

درجة الشراكة
وصف الشریك

القطاعإطار الشراكةالرقم

استراتی
خاصحكوميدوليعربيمحليشریكجي

النقلوزارة ١

تنظیم 
ومراقبة 

سوق النقل 
أداوالجوي

ء الشركات 
وتوفیر 
البیانات 
الالزمة 



شركة المطارات ٢
األردنیة

شركة العقبة ٣
للمطارات

شركة مجموعة ٤
المطار الدولي

شركة الملكیة األردنیة٥

شركات الطیران ٦
المنتظمة

شركات الطیران غیر ٧
المنتظمة (عارضة)

٨

أكادیمیات، مدارس 
ومراكز صیانة، 
ومراكز التدریب 

للطیران




دائرة األرصاد الجویة٩

التخطیط وزارة ١٠
والتعاون الدولي

السیاحة وزارة ١١
واآلثار

وزارة الصناعة ١٢
والتجارة

وزارة تطویر القطاع ١٣
العام

١٤
وزارة المالیة

دائرة الموازنة العامة

١٥

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان



الھیئات والمنظمات ١٦
اإلقلیمیة والدولیة 

متلقي الخدمة ١٧



تحلیل البیئتین الداخلیة والخارجیة -٣

تحدید عناصر القوة إن الخطوة األساسیة لصیاغة األھداف اإلستراتیجیة تمت من خالل دراسة وتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة حیث تم من خالل ھذا التحلیل 
عناصر القوة والحد من عناصر الضعف.والضعف والفرص والتھدیدات لیتم تعزیز

البیئة الداخلیة

)Wنقاط الضعف ()Sنقاط القوة (
الدوربینالفصلحیثمناألدواریوضحوتنظیميمؤسسيإطاروجود

والتشغیليالتنظیمي
محدودیة الموارد المالیة 

والتخصصات الفنیة واإلداریة المؤھلةعدم كفایة الكوادر الفنیة وجود كوادر وتخصصات فنیة وإداریة مؤھلة
إدراج الھیئة تحت مظلة نظام الخدمة المدنیةوبرامج عمل خططوجود 

ومحدودیة التدریب وقف التعییناتومتطورةحدیثةتكنولوجیةتحتیةبنیةتوفر

البیئة الخارجیة
)Tالتھدیدات ()Oالفرص (

االستقرار السیاسي في المنطقةعدم الموقع الجغرافي المتمیز لألردن 
األزمة المالیة العالمیةاالستقرار السیاسي في األردن

عدم القدرة على تطبیق المشاریع التنمویة المخطط لھاتبني ودعم الحكومة لمشاریع الشراكة مع القطاع الخاص
ارتفاع وتذبذب أسعار الوقود وجود اھتمام من قبل  جھات التمویل بقطاع النقل

المنافسة اإلقلیمیة العالیة في مجال النقل الجوي ومحدودیة قدرة الشركات التطویر المستمر للتشریعات والقوانین الناظمة للقطاع
الوطنیة

االمراض الساریة والمعدیةتوفر بیئة تعلیمیة وتدریبیة في مجال النقل
یة المكتظةالخانات الزمنیة لدى بعض المطارات الدولالحكومة االلكترونیة



ومؤشرات قیاس أدائھاوالمؤسسیة األھداف اإلستراتیجیة -٤

مؤشرات القیاسالھدف المؤسسيالھدف االستراتیجي
القیمة المستھدفةالقیمة/ سنة

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧األساس 

جعل األردن مركزا 
محوریا للنقل

تطبیق السیاسات التحرریة 
في مجال النقل الجوي

٤٦٤٩٥٢٥٥اتفاقیات األجواء المفتوحةعدد 

تطویر التشریعات الناظمة 
لقطاع النقل

تعزیز اإلطار التنظیمي 
والرقابي

عدد تعلیمات الطیران المدني 
المطورة

٣٣٣مستمر

بناء القدرات والتدریب في 
مجال النقل

رفع مستوى القدرات 
المؤسسیة

٣٥٧٩عدد الخبراء

١٢٨١٦٠١٦٠١٦٠المتدربینعدد الموظفین 

النقلمنظومةتطویر 
الجوي

تطویر البنیة التحتیة في 
مرافق الطیران المدني 
وتحسین الخدمات المقدمة

 عدد الطائرات العابرة
لألجواء األردنیة ( ألف 

طائرة )

٢٦٢٩٣٢٣٥

 عدد المسافرین ( ملیون
مسافر )

٧٫٢٩٤٧٫٤٥٧٫٦٠٧٫٧٥

تشجیع الشراكة مع
القطاع الخاص لزیادة 
االستثمارات في قطاع 

النقل

تطویر وتنمیة قطاع النقل 
الجوي لتمكین القطاع 
الخاص من المشاركة 
الفاعلة واالستثمار فیھ

 حجم االستثمار (ملیون
دینار)

٩٥٠١٠٠٠١٠٥٠١١٠٠

 عدد شركات الطیران
المرخصة

٦٧٨٩



الخریطة اإلستراتیجیة-٥

النتائج المتوقعةالھدف المؤسسيالھدف االستراتیجيالھدف الوطنيالمحور

العملیات

تطویر االقتصاد األردني 
لیكون مزدھرا ومنفتحا 
على األسواق اإلقلیمیة 

والعالمیة

تطبیق السیاسات التحرریة في جعل األردن مركزا محوریا للنقل
قطاع النقل الجوي

تحریر األجواء على أسس 
الدول المستھدفةتبادلیة مع 

الوصول إلى تعلیمات طیران تعزیز اإلطار التنظیمي والرقابيتطویر التشریعات الناظمة لقطاع النقل
مدني عصریة .

الشركاء 

تطویر االقتصاد األردني 
لیكون مزدھرا ومنفتحا 
على األسواق اإلقلیمیة 

والعالمیة

تشجیع الشراكة مع القطاع الخاص 
االستثمارات في قطاع النقللزیادة 

تطویر وتنمیة قطاع النقل الجوي 
لتمكین القطاع الخاص من 

المشاركة الفاعلة واالستثمار فیھ

زیادة حجم االستثمار في 
قطاع النقل الجوي والطیران 

المدني

تعزیز اإلدارة الحكومیة الموارد
لتكون مستقرة مالیا 

لة ءوخاضعة للمساةوشفاف
المركزي على الصعیدین 
والمحلي

موظفون مؤھلون وذو كفاءة رفع مستوى القدرات المؤسسیةبناء القدرات والتدریب في مجال النقل
عالیة

أن یكون لألردن مرافق الخدمات
وبني تحتیة ذات كفاءة 

ومردود عال

تطویر البنیة التحتیة في مرافق الجويالنقلمنظومةتطویر 
الطیران المدني وتحسین الخدمات 

المقدمة

زیادة نسبة نمو أعداد 
المسافرین 

زیادة نسبة نمو العبور الجوي




