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 عامة: نظرة
 يلعدددددددددددد  حيددددددددددد  واالسدددددددددددتثمار   االقتصدددددددددددا   النمدددددددددددو لددددددددددددعم االسدددددددددددتراتيجية األ وا  مددددددددددد  وأ اة  الددددددددددددو ني االقتصدددددددددددا  محركدددددددددددا  أهدددددددددددم أحدددددددددددد الجدددددددددددو   النقددددددددددد  يعدددددددددددد
 التنميددددددددددددة وبالتددددددددددددالي السددددددددددددياحة قطددددددددددددا  تنميددددددددددددة وفددددددددددددي البينيددددددددددددة التجددددددددددددارة حركددددددددددددة تنميددددددددددددة فددددددددددددي المسدددددددددددداهمة خدددددددددددد   مدددددددددددد  هامددددددددددددا  ورا األر ن فددددددددددددي الجددددددددددددو   النقدددددددددددد 

 االقتصا ية.
 قدددددددددددانون  بموجددددددددددد  1/8/2007 بتددددددددددداري  إنشدددددددددددا ها تدددددددددددم والتدددددددددددي األر ن فدددددددددددي الجدددددددددددو   النقددددددددددد  قطدددددددددددا  ومراقبدددددددددددة تنظددددددددددديم المددددددددددددني الطيدددددددددددران تنظددددددددددديم هيئدددددددددددة تتدددددددددددول 

 مسدددددددددددتقلة رقابيدددددددددددة تنظيميدددددددددددة هيئدددددددددددة فأصدددددددددددبح  المددددددددددددني  الطيدددددددددددران لسدددددددددددلطة وواقعدددددددددددي قدددددددددددانوني كخلددددددددددد  وتعدي تددددددددددد  2007 لسدددددددددددنة (41) رقدددددددددددم المددددددددددددني الطيدددددددددددران
 .مكونات  بجميع الجو   والنق  المدني الطيران قطا  ومراقبة بتنظيم تعن 
 عمدددددددددان مطدددددددددار الددددددددددولي  عليدددددددددا  الملكدددددددددة )مطدددددددددار  وليدددددددددة مطدددددددددارا  ةث ثددددددددد فهنالددددددددد  األر نيدددددددددة  المطدددددددددارا  مشددددددددد لي شدددددددددركا  بهدددددددددا فتقدددددددددوم التشددددددددد يلية األمدددددددددور أمدددددددددا

 حيدددددددددد  األر ن فددددددددددي الجدددددددددو   النقدددددددددد  لحركددددددددددة الرئيسدددددددددية وابددددددددددةالب الدددددددددددولي عليدددددددددا  الملكددددددددددة مطددددددددددار ويعتبدددددددددر الدولي/العقبددددددددددة( الحسددددددددددي  الملددددددددد  مطددددددددددار المددددددددددني/ماركا 
 المطدددددددددار مجموعدددددددددة شدددددددددركة قبددددددددد  مددددددددد  وتشددددددددد يل  وتوسدددددددددعت  تأهيلددددددددد  تدددددددددم ثدددددددددم ومددددددددد  مسدددددددددافر مليدددددددددون  3.5 الددددددددد  تصددددددددد  مبدئيدددددددددة وبسدددددددددعة 1983 سدددددددددنة افتتاحددددددددد  تدددددددددم

 2030 عدددددددددام نهايدددددددددة مدددددددددع السدددددددددتيعابيةا الطاقدددددددددة تصددددددددد  ان المتوقدددددددددع ومددددددددد  مسدددددددددافر مليدددددددددون  9 الددددددددد  االولددددددددد  المرحلدددددددددة فدددددددددي االسدددددددددتيعابية الطاقدددددددددة لتصددددددددد  الددددددددددولي
 مسافر. مليون  7.8 حوالي 2022 عام نهاية في المسافري  عد  بلغ حي  مسافر  مليون  15 ال 
 مسدددددددددددافر مليدددددددددددون  الددددددددددد  تصددددددددددد  اسدددددددددددتيعابية وبطاقدددددددددددة 1950 سدددددددددددنة  هانشدددددددددددا تدددددددددددم حيددددددددددد  االر ن فدددددددددددي مطدددددددددددار او  فيعتبدددددددددددر ماركا/المددددددددددددني عمدددددددددددان مطدددددددددددار أمدددددددددددا 

 .مسافر أل  8.2 حوالي 2022 عام خ   المسافري  عد  بلغو  األر نية المطارا  شركة قب  م  وتش يل  إ ارت  تتم حي  سنويا 
 تقدددددددددوم حيددددددددد  سدددددددددنويا  مسدددددددددافر ونصددددددددد  مليدددددددددون  الددددددددد  تصددددددددد  اسدددددددددتيعابية وبطاقدددددددددة 1972 سدددددددددنة  هانشدددددددددا تدددددددددم الددددددددد   الدولي/العقبدددددددددة الحسدددددددددي  الملددددددددد  مطدددددددددار أمدددددددددا

 لدددددددددغب  2003 عدددددددددام منددددددددد  قيدددددددددو  بددددددددد  مفتوحدددددددددا مطدددددددددارا المطدددددددددار اعددددددددد ن تدددددددددم وقدددددددددد العقبدددددددددة تطدددددددددوير شدددددددددركة وبإشدددددددددرا   وتشددددددددد يل تددددددددد بإ ار  للمطدددددددددارا  العقبدددددددددة شدددددددددركة
 .مسافر أل  240.9 حوالي 2022 عام خ   المسافري  عد 
 الجدددددددددو   لنقددددددددد ل واحددددددددددة وشدددددددددركة المندددددددددتظم الجدددددددددو   لنقددددددددد ل شدددددددددركا  (3) 2020 عدددددددددام نهايدددددددددة مدددددددددع المرخصدددددددددة األر نيدددددددددة الطيدددددددددران شدددددددددركا  عدددددددددد  بلدددددددددغ وقدددددددددد هددددددددد ا
  (.اعما  )رجا  الخاص للطيران واحدة وشركة )عارض(المنتظم غير
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 الطدددددددددددائرا  عدددددددددددد  ويبلدددددددددددغ  2007 عدددددددددددام فدددددددددددي خصخصدددددددددددتها تدددددددددددم وقدددددددددددد الدددددددددددو ني  الناقددددددددددد  1963 عدددددددددددام تأسسددددددددددد  والتدددددددددددي االر نيدددددددددددة الملكيدددددددددددة شدددددددددددركة تعتبدددددددددددرو 
 األر ندددددددددي المددددددددددني الطيدددددددددران سدددددددددج  فدددددددددي المسدددددددددجلة الطدددددددددائرا  عدددددددددد  بدددددددددأن علمدددددددددا  دددددددددائرة  (25) 2022 عدددددددددام نهايدددددددددة وحتددددددددد  االر نيدددددددددة الملكيدددددددددة باسدددددددددم المسدددددددددجلة

 . ائرة 45 ال  يص 
 

 الجوي  النقل سياسات
 . الدولية  الطيران المدني وفقا للمتطلبا  تعزيز س مة وأم .1
المفتوحددددددددددة وتوقيددددددددددع المزيددددددددددد مددددددددددد  االتفاقيددددددددددا  مددددددددددع ا خدددددددددد  بعددددددددددي  االعتبدددددددددددار  األجددددددددددوا ربددددددددددب المملكددددددددددة ببدددددددددداقي  و  العددددددددددالم والتوسددددددددددع بتطبيددددددددددد  سياسددددددددددة  .2

الخدددددددددددما  لعم ئهددددددددددا   وتسددددددددددهي  التجددددددددددارة المتناميددددددددددة  أفضدددددددددد مدددددددددد  تقددددددددددديم  واألجنبيددددددددددة األر نيددددددددددةلتمكددددددددددي  شددددددددددركا  الطيددددددددددران وذلدددددددددد  المصددددددددددلحة الو نيددددددددددة 
  .السياحةوتنمية قطا  للبضائع والخدما  

البنيدددددددددددة رفدددددددددددع مسددددددددددتو  شدددددددددددبكة خطددددددددددوا جويدددددددددددة تدددددددددددعم القطاعدددددددددددا  االقتصددددددددددا ية والسدددددددددددياحية واالجتما يددددددددددة   وإنشددددددددددا  منظومدددددددددددة النقدددددددددد  الجدددددددددددو   تطددددددددددوير .3
تحسدددددددددددي  جدددددددددددو ة الخددددددددددددما  الجويدددددددددددة  إلددددددددددد  إضدددددددددددافة األرضددددددددددديةللمطدددددددددددارا  وتطدددددددددددوير خددددددددددددما  الشدددددددددددح  الجدددددددددددو  وتحسدددددددددددي  خددددددددددددما  المناولدددددددددددة  التحتيدددددددددددة

 .الجو  المستفيدي  م  خدما  النق  و  اإلعاقةوذو  وضمان حماية حقوق المسافري  
نشددددددددددا ا  النقدددددددددد  الجددددددددددو  والنشددددددددددا ا  المسدددددددددداندة فددددددددددي مزيددددددددددد مدددددددددد   للمشدددددددددداركة لقطددددددددددا  الخدددددددددداصوتشددددددددددجيع اسددددددددددتثمار االنقدددددددددد  الجددددددددددو   خدددددددددددما  تحريددددددددددر .4

 . الدوليةوالفر ية شريطة تلبية المتطلبا  
 بدددددددددددإ ارةوضدددددددددددرورة االلتدددددددددددزام بالقواعدددددددددددد القياسدددددددددددية المتعلقدددددددددددة  المعدددددددددددايير العالميدددددددددددة إلددددددددددد المراقبدددددددددددة والدددددددددددتحكم والم حدددددددددددة الجويدددددددددددة للوصدددددددددددو   أنظمدددددددددددةتطدددددددددددوير  .5

المجددددددددددا  الجددددددددددو  ووفدددددددددد  االتفاقيددددددددددا  الدوليددددددددددة ومتطلبددددددددددا  المنظمددددددددددة الدوليددددددددددة للطيددددددددددران المدددددددددددني لتمكددددددددددي  و عددددددددددم نمددددددددددو قطددددددددددا  الطيددددددددددران و يددددددددددا ة كفددددددددددا ة 
 استخدام  .

 رفع مستو  األ ا  المؤسسي .6
المضددددددددددرة والضددددددددددجي   واالنبعاثددددددددددا ال  مددددددددددة للتقليدددددددددد  مدددددددددد   اإلجددددددددددرا ا تقليدددددددددد  التددددددددددأثير البيئددددددددددي للنقدددددددددد  الجددددددددددو  وااللتددددددددددزام باتخدددددددددداذ كافددددددددددة حمايددددددددددة البيئددددددددددة و  .7

 النات  ع  الطيران .
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  ةالرؤي

   " أجوا  آمنة لجميع المش لي  "

  الرسالة

 قطا  نق  جو  متحرر مبني عل  أسس اقتصا ية سليمة " " االرتقا  بتطبي  معايير الس مة واألم  والبيئة في الطيران المدني  وتنمية 

  مؤسسيةال القيم

  الشفافية .1
 الوال  .2
 والصدق النزاهة .3
 العم  الجماعي .4
 التطوير والتحسي  المستمر .5
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 (:2023-2021) لألعواماالستراتيجية الوطنية للنقل الجوي  لخطةا
شدددددددددارك  االسدددددددددتراتيجية التدددددددددي  النقددددددددد  الجدددددددددو  بأ مدددددددددة جائحدددددددددة كوروندددددددددا بمراجعدددددددددة خطتهددددددددداقامددددددددد  هيئدددددددددة تنظددددددددديم الطيدددددددددران المددددددددددني وفدددددددددي  ددددددددد  تدددددددددأثر حركدددددددددة لقدددددددددد  

البيئدددددددددة الداخليدددددددددة والخارجيدددددددددة حيددددددددد  تدددددددددم مددددددددد  خددددددددد    تحليددددددددد نتدددددددددائ  علددددددددد  فدددددددددي صدددددددددياغتها مدددددددددع و ارة النقددددددددد  )راسدددددددددم السياسدددددددددة( هيئدددددددددة تنظددددددددديم الطيدددددددددران المددددددددددني 
وتعزيددددددددددز الفددددددددددرص والحددددددددددد مدددددددددد   الضددددددددددع وتحسددددددددددي  نقدددددددددداا القددددددددددوة  نقددددددددددااتعزيددددددددددز القددددددددددوة والضددددددددددع  والفددددددددددرص والتهديدددددددددددا  ليددددددددددتم  نقددددددددددااهدددددددددد ا التحليدددددددددد  تحديددددددددددد 

 واعدا  مصفوفة تحديد الشركا . التهديدا 
 

رفدددددددددددع مسدددددددددددتو  و تطدددددددددددوير منظومدددددددددددة النقددددددددددد  الجدددددددددددو  ( علددددددددددد  تطدددددددددددوير اإلمكانيدددددددددددا  الداخليدددددددددددة للهيئدددددددددددة عبدددددددددددر 2023-2021لقدددددددددددد ركدددددددددددز  الخطدددددددددددة االسدددددددددددتراتيجية )
وبإلقدددددددددا  نظدددددددددرة علدددددددد  ر يتهدددددددددا المسدددددددددتقبلية  فدددددددددان الهيئددددددددة عا مدددددددددة علددددددددد  االسدددددددددتفا ة مدددددددد  انجا اتهدددددددددا السدددددددددابقة لخلددددددددد  بيئددددددددة تمكددددددددد  وتحفدددددددددز نظدددددددددام   األ ا  المؤسسددددددددي

 البيئة.و الطيران المدني وتحق  تطور ذو مستو   ولي في مجاال  الس مة واألم  
 

النقددددددددد  الو نيدددددددددة  ويلدددددددددة قطدددددددددا   اسدددددددددتراتيجيةمدددددددددع  جديددددددددددة تتدددددددددوائم اسدددددددددتراتيجيةخطدددددددددة فقدددددددددد تبنددددددددد  لهيئدددددددددة اتواجههدددددددددا  قدددددددددد التددددددددديولمواجهدددددددددة التحدددددددددديا  المسدددددددددتقبلية 
-2023)والبرنددددددددددددددام  التنفيدددددددددددددد   لخطددددددددددددددة التحدددددددددددددددي  االقتصددددددددددددددا   ل عددددددددددددددوام  2025  ر يددددددددددددددة األر ن عددددددددددددددمنبثقددددددددددددددة باألهدددددددددددددددا  الو نيددددددددددددددة ال ةمرتبطددددددددددددددالمددددددددددددددد  و 

2025)  . 
 

 2020التددددددددددي تنهجهددددددددددا الهيئددددددددددة  قامدددددددددد  الهيئددددددددددة بمراجعددددددددددة خطتهددددددددددا االسددددددددددتراتيجية فددددددددددي نهايددددددددددة عددددددددددام  ومراجعددددددددددة الخطددددددددددة االسددددددددددتراتيجيةتطبيقددددددددددا لمنهجيددددددددددة اعدددددددددددا  
وتددددددددددم مراجعتهددددددددددا فددددددددددي    باالسددددددددددتراتيجية الو نيددددددددددة الرب يددددددددددةبنددددددددددا ا علدددددددددد  المت يددددددددددرا  االقتصددددددددددا ية واالجتما يددددددددددة المحيطددددددددددة بالهيئددددددددددة وتقددددددددددارير تقدددددددددددم سددددددددددير العمدددددددددد

 .2022والتي اعد  في نهاية عام  الثانيةوتعد ه ه المراجعة  2021نهاية عام 
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  مصفوفة تحديد الشركاء
 

)قطاع حكومي،  النوع الهدف اسم الجهة الجهة
 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام خاص(

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
خل

دا
 

القيام بأعمال الهيئة سعيا لتحقيق  موظفو هيئة تنظيم الطيران المدني
 شراكة داخليه مرتفع مرتفع حكومي  االستراتيجيةالرؤية والرسالة واألهداف 

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي تقديم خدمات المالحة الجوية المالحة الجويةإدارة خدمات 

يا
ج
ار

خ
 

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي وضع ورسم سياسة النقل الجوي  وزارة النقل  

تقديم الخدمات والمعلومات الالزمة  دائرة األرصاد الجوية
 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي لضمان سالمة حركة المالحة الجوية 

 وزارة الصناعة والتجارة

تعزيز التعاون والعالقات بين األردن 
والدول االخرى في مجال النقل الجوي، 

 تسجيل وتحديد غايات الشركات
 استراتيجيةشراكة  منخفض مرتفع حكومي

 استراتيجيةشراكة  مرتفع مرتفع حكومي تطوير وتنمية القطاع السياحي  وزارة السياحة واآلثار

 وزارة المالية/ دائرة الجمارك العامة  
التنسيق بخصوص اإلعفاءات الجمركية 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي اليومية لشركات الطيران  
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 خاص(

 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام

   منخفض()مرتفع،  )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

وزارة األشغال العامة واإلسكان/ دائرة  
 العطاءات الحكومية

طرح وإحالة عطاءات اإلنشاءات 
 تكاملية منخفض منخفض حكومي والخدمات 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

تمويل المشاريع، تقديم منح من جهات 
دولية وإقليمية، متابعة تنفيذ خطط 
ومشاريع التنمية االقتصادية ذات 

 العالقة بالقطاع 

 شراكة استراتيجيه مرتفع مرتفع حكومي

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

التنسيق عبر الطرق الدبلوماسية في 
انجاز األعمال المتعلقة بتمثيل المملكة 

لدى المنظمات الدولية واإلقليمية 
وترتيب العالقات الدولية مع الدول 
األخرى وباإلضافة إلى التصاريح 

 للرحالت الجوية ذات الطابع الدبلوماسي

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي

 وزارة الداخلية
التنسيق مع المعنيين بخصوص 

التأشيرات والجنسيات المقيدة وكذلك 
 طيارتصاريح الطائرات بدون 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 خاص(

 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

المساهمة في تخفيف التلوث البيئي  وزارة البيئة
 تعاونية مرتفع مرتفع حكومي والوصول إلى بيئة نظيفة

 هيئة االستثمار
تحفيز وتنشيط االستثمار في قطاع 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي النقل الجوي 

 األجهزة األمنية والعسكرية
تصاريح الطائرات ذات الطابع العسكري 
ودخول وخروج المسافرين، االجراءات 

 االمنية، التنسيق المدني العسكري 
 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي

 لألشخاص المعوقينالمجلس األعلى 
العمل والمتابعة لتحقيق متطلبات قانون 

لسنة  20األشخاص المعوقين رقم 
2017 

 تعاونية منخفض منخفض حكومي

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي اصدار رخصة محطة راديوية للطائرات هيئة االتصاالت الخاصة

التنسيق بخصوص العوائق وتراخيص  امانة عمان الكبرى 
 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي المنشآت
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 خاص(

 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

تبادل المعلومات فيما يختص بقطاع  دائرة اإلحصاءات العامة
 تعاونية مرتفع منخفض حكومي النقل الجوي 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي إدارة الموارد البشرية والوظيفة وتطويرها  ديوان الخدمة المدنية 

 وحدة التطوير المؤسسي/ رئاسة الوزراء
بناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام 

وتحسين وتطوير خدماته وتنمية موارده 
 البشرية 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي

 مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز 
توفير مرجعية إرشادية لثقافة التميز 
وبناء أسس معيارية لقياس أداء 

 الجهات الحكومية
 تعاونية مرتفع مرتفع حكومي

 مركز المعلومات الوطني
والبريد  تزويد الهيئة بخدمات االنترنت

االلكتروني وبرمجيات مكافحة 
وحماية الفيروسات وبرمجيات امن 

  المعلومات

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 خاص(

 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي تزويد الهيئة بالخرائط الجغرافية المركز الجغرافي الملكي

حماية حقوق اإلنسان في األردن  المركز الوطني لحقوق اإلنسان
 تعاونية مرتفع منخفض حكومي ومراقبة أوضاعها ومعالجة الشكاوى 

مجلس شركات الطيران العاملة في 
 األردن

تمثيل الشركات الوطنية واألجنبية 
 تعاونية مرتفع مرتفع خاص العاملة في األردن 

 تكاملية مرتفع مرتفع خاص تشغيل الرحالت الجوية  شركات الطيران 

أكاديميات، نوادي الطيران ومراكز 
 صيانة، ومراكز التدريب للطيران

 تكاملية مرتفع مرتفع خاص تدريب وتأهيل وصيانة طائرات

 نقابة وكالء الشحن اللوجستية
تمثيل الوكالء والتنسيق فيما يتعلق 

 تعاونية مرتفع مرتفع خاص بتطوير خدمات الشحن الجوي 

 شركة العقبة للمطارات
 إدارة وتشغيل المطارات

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي

 تكاملية مرتفع مرتفع خاص شركة مجموعة المطار الدولي
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 خاص(

 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 تكاملية مرتفع مرتفع حكومي إدارة وتشغيل المطارات شركة المطارات األردنية

 المنظمة العربية للطيران المدني

توثيق التعاون والتنسيق بين 
الطيران  في مجال العربية الدول

وتطويره، باإلضافة إلى تنسيق  المدني
 التعاون الدولي

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

 االتحاد العربي للنقل الجوي 
تعزيز التعاون ومعايير الجودة والسالمة 

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي بين شركات الطيران العربية

الوكالة األوروبية لسالمة الطيران 
 )اياسا(

مناط بها   األوروبي تابعة لالتحاد وكالة
المهام التنظيمية والتنفيذية في مجال 

  الطيران المدني  سالمة
 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

 اتحاد النقل الجوي الدولي) اياتا(

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

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي

ادارة وتنظيم شؤون اتفاقية الطيران  منظمة الطيران المدني الدولي 
 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي المدني الدول)اتفاقية شيكاغو( 
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النوع )قطاع حكومي،  الهدف اسم الجهة الجهة
 التصنيف درجة التأثير درجة االهتمام خاص(

   )مرتفع، منخفض( )مرتفع، منخفض(        

يا
ج
ار

خ
 

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي التعاون في مجال امن الطيران (DFTادارة النقل البريطاني )

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي التعاون في مجال امن الطيران (TSAوكالة االمن االمريكية )

 (FAAالوكالة االمريكية للطيران )
للواليات المتحدة االمريكية  تابعة وكالة

مناط بها المهام التنظيمية والتنفيذية 
  في مجال الطيران المدني

 استراتيجية مرتفع مرتفع دولي
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 :الوطنية األهداف

 خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية
 

 األهداف القطاعية:
 ردن مركزا محوريا للنقليجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة اقتصاديا تحافظ على البيئة ليكون األ إ
 

 :االستراتيجيةاألهداف 
  تعزيز االستقاللية المالية واالدارية للهيئة 

 تعزيز سالمة وأمن الطيران المدني حسب المتطلبات الوطنية والدولية استدامه و 

 تطوير منظومة النقل الجوي 

 األردن مركزا إقليميا للنقل الجوي والتدريب على الطيران المدني جعل 

 تشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار في أنشطة النقل الجوي والطيران المدني 

 رفع مستوى األداء المؤسسي 

  حماية البيئة حسب المتطلبات الوطنية والدولية 

 

 األهداف الفرعية)المؤسسية(:
  للهيئة ام االداري والماليظتعديل الن .1
 رفع وتحسين مستوى التصنيف العالمي للتطبيق الفعال للسالمة الجوية وامن الطيران المدني .2
 تحرير األجواء مع الدول المستهدفة على أسس تبادلية .3
 تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي .4
 المالحة الجوية تطوير البنية التحتية في مرافق الطيران المدني وتعزيز المستوى التنافسي لألردن في خدمات .5
 تطوير وتنمية قطاع النقل الجوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .6
 رفع مستوى القدرات المؤسسية وتجذير ثقافة التميز .7
 التحول االلكتروني وأتمتة الخدمات لزيادة الكفاءة والفعالية .8

 االلتزام الدولي بالحفاظ على البيئة من االنبعاثات والضجيج .9
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اتيجية بمبادرات خطة التحديث االقتصادي )  (2025 – 2023ربط مشاري    ع الخطة االستر

 

 

 
 
 

تسهيل منظومة النقل 
والتجارة

التشريعات موائمة 
واإلجراءات 
المتعلقة بتسهيل
النقل والتجارة 

وتبسيطها

تطوير تشريعات 
الطيران المدني 
واعتماد نهج 
التعليمات الذكية

أتمتة ورقمنه 
الخدمات الحكومية 

لقطاع النقل 
والخدمات 
اللوجستية 

رقمنه الخدمات ذات 
األولوية لهيئة تنظيم

الطيران وربطها مع 
الجهات المعنية 

تطوير منظومة النقل 
وخدماته

تطوير البنية 
التحتية لقطاع 
النقل والموانئ

تحديث وتطوير 
األجهزة المالحية في 
المحطات والمطارات

تطوير وتعزيز 
الربط اإلقليمي 

لقطاع النقل 

عقد أو تعديل 
االتفاقيات الثنائية

لتحرير سوق النقل 
الجوي على أسس 

تبادلية

المساهمة في تخفيف اآلثار البيئية 
السلبية

تطوير السياسات واللوائح البيئية

تعديل تعليمات بيئة الطيران 
والخاص بالرقابة 301الجزء 

ات والتحقق والتبليغ عن االنبعاث
الكربونية الناشئة عن تشغيل 

الخطوط الجوية الدولية من قبل 
الناقلين الجويين الوطنيين

تعديل تعليمات بيئة الطيران 
بما ينسجم مع 301الجزء 

أحدث التطورات وأفضل 
الممارسات الدولية ذات العالقة 
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الموارد البشرية، األداء المالي، دعم ثقافة التعلم واإلبداع، دعم األنظمة )رفع مستوى األداء المؤسسي 
(التكنولوجية

تنمية القدرات والكفاءات المتخصصة وتوفير المراكز التدريبية المتخصصة 

بناء القدرات البشرية المتخصصة حسب المتطلبات 
الدولية

هيئة تنظيم الطيران في مهام تمشاركة خبرا
المؤسسات الدولية لجعل الهيئة بيت خبرة
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 (18/1/2018* )المقرة من مجلس الوزراء بتاريخ  االهداف االستراتيجية بالمبادئ الرئيسية لسياسة النقلبط ر 

 الفرعيالهدف  الهـــدف االستراتيجي المبادئ الرئيسية لسياسة النقل الهدف القطاعي الهدف الوطني

خل  بيئة استثمارية 
جاذبة قا رة عل  

ج ب ر وس األموا  
 األجنبية وتشجيع

 االستثمارا  المحلية

إيجا  منظومة نق  
متكاملة فاعلة 

اقتصا يا تحافظ 
عل  البيئة ليكون 

األر ن مركزا 
 محوريا للنق 

تعزيز س مة النق  وحماية البيئة 
 وتأمي  نق  آم  

تعزيز س مة وأم  الطيران استدامة و 
الدولية الو نية و المدني وفقا للمتطلبا  

 وتطوير منظومة النق  الجو  

رفع وتحسي  مستو  التصنيف العالمي للتطبي  الفعا  للس مة 
 الجوية وام  الطيران المدني

 تعزيز اإل ار التنظيمي والرقابي 
تطوير البنية التحتية في مراف  الطيران المدني وتعزيز المستو  

 التنافسي لألر ن في خدما  الم حة الجوية
الو نية حماية البيئة وفقا للمتطلبا  

 الدوليةو 
 االلتزام الدولي بالحفاظ عل  البيئة م  االنبعاثا  والضجي  

التأكيد عل  البعد االقليمي 
واالستفا ة م  الموقع الج رافي 

 لألر ن
 تحرير األجوا  مع الدو  المستهدفة عل  أسس تبا لية جع  األر ن مركزا إقليميا للنق  الجو  

تعزيز  ور القطا  الخاص في 
قطا  النق  ووضع استراتيجيا  

 تحفز االستثمارا  لتطوير القطا  

تشجيع الشراكة وتحفيز االستثمار في 
 أنشطة النق  الجو  والطيران المدني

تطوير وتنمية قطا  النق  الجو  وتعزيز الشراكة بي  القطاعي  
 العام والخاص 

للشبكا  استكما  البنية االساسية 
الحالية واالست    االمث  لمراف  

 النق 

 رفع مستو  األ ا  المؤسسي

 التحو  االلكتروني وأتمت  الخدما  لزيا ة الكفا ة والفاعلية

 رفع مستو  القدرا  المؤسسية وتج ير ثقافة التميز

 والمالي للهيئةتعدي  النظام اال ار   تعزيز االستق لية المالية واال ارية للهيئة
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 (2023-2021) لألعوام االستراتيجيةالخطة التنفيذية )البرامج ، المشاريع ، األنشطة( لتحقيق األهداف 
 

اتيج    نامج  الرقم الهدف المؤسس   اله   دف 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

ن مستوى  رفع وتحسي 
التصنيف العالمي للتطبيق 
الفعال للسالمة الجوية 
ي 
ان المدنن  وامن الطي 

1 
اعداد خطة تصحيحية 

لمالحظات منظمة 
  الدول  

ان المدن   الطتر

توكيد الجودة/ 
ي 
 المنسق الوطنن

نسبة التصنيف 
 الفعالللتطبيق 

82% 83% 84% 
ال يوجد  

كلفة 
 مالية 

      

ام  ن نسبة االلي 
بمتطلبات امن 

ان  الطي 
91% 92% 93% 

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 
الجوي عىل أسس 

 تبادلية

مديرية النقل 
الجوي 

والعالقات 
 الدولية

عدد االتفاقيات 
الموقعة او 
 المعدلة  سنويا

6 6 6 
ال يوجد  

كلفة 
 مالية 

          
-     
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اله   دف 
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

ي   تعزيز اإلطار التنظيمي والرقان 

1 
ان  يعات الطتر تطوير تشر

  واعتماد نهج 
المدن 

 التعليمات الذكية

مديرية 
تعليمات 

ان  ي الطي 
 المدنن

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 المدنن  الطي 

       50% 
ال يوجد 
كلفة 
  مالية

      

ي مرافق 
تطوير البنية التحتية فن

ي وتعزيز المستوي 
ان المدنن الطي 
ي خدمات  لألردنالتنافسي 

فن
 المالحة الجوية

1 
تحديث وتطوير االجهزة 
  المحطات 

 
المالحية ف
 والمطارات

ادارة خدمات 
 المالحة الجوية

نسبة زيادة حركة 
 العبور الجوي

  2300     الموازنة 3% 3% 3%

2 
وتحديث توفتر وتطوير 

األجهزة واألنظمة 
 الحاسوبية

وحدة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

نسبة تغطية 
احتياجات الهيئة من 
االجهزة واالنظمة 

 سنويا

  200     الموازنة 90% 80% 70%
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اله   دف 
اتيج     االستر

الهدف 
 المؤسس  

نامج  الرقم وع / الت   المسؤولية المشر
ات  مؤشر
 األداء 

 القيمة المستهدفة
 الكلفة

 بأالفالمخصصات )
)  الدنانتر

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

رفع مستوى 
األداء 
 المؤسس  

رفع مستوى 
القدرات 

المؤسسية 
وتجذير ثقافة 

ن   التمي 

ية بناء القدرات المؤسسية 1  وحدة الموارد البشر
عدد 

ن  الموظفي 
ن   المتدربي 

  260     الموازنة 250 235 220

2 
اء    مهام مشاركة خت 

 
الهيئة ف

المؤسسات الدولية لجعل الهيئة 
ة  بيت خت 

ية  وحدة الموارد البشر
عدد 
اء  الخي 

1 1 1 
ال يوجد كلفة  

 مالية 
   

التحول 
ي 
ونن االلكي 
وأتمتة 
الخدمات 

لزيادة الكفاءة 
 والفاعلية

 اتمتة خدمات الهيئة 1
وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

عدد 
الخدمات 
 المؤتمتة

10 10 10 

مخصصات  
وزارة 

االقتصاد 
 الرقمي 

         
-    

        
-    

        
-    

 حماية البيئة

ام الدولي 
ن االلي 

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 
من  تشغيل الخطوط الجوية الدولية
 قبل الناقلير  الجويير  الوطنيير  

المديريات المختصة 
بالهيئة بالتعاون مع 
ضابط ارتباط بيئة 

ان  الطي 

اقرار 
 تالتعليما

  

100%
  

  

ال يوجد كلفة 
 مالية

- - - 
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  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 
ضابط ارتباط بيئة 

ان  الطي 

اقرار 
 التعليمات

  

100%
  

  

ال يوجد كلفة 
 مالية

- - - 

 


