
 
 2020-2018منطقة العقبة االقتصادية األهداف االستراتيجية لسلطة 

 
 المديريات المعنية  2020 2019 2018 المؤشرات  هداف االستراتيجية األ المحور  األهداف الوطنية 

تطوير االقتصاد 
 الوطني ليكون

مزدهراً ومنفتحاً 
على األسواق 

اإلقليمية 
 والعالمية

 رمديرية االستثما مليار  8   قيمة االستثمارات بكافة القطاعات  االستمارات حجم زيادة 1.1 المتعاملون  -ا

  فرصة2000 فرصه 1500 عدد فرص العمل 

 مليار دوالر  3 مليار دوالر 3 مليار دوالر  3 نسبة الزيادة في حجم االستثمارات 

 خدمات وتطوير تحسين 1.2

 والمتعاملين المستثمرين

 والشركاء

 نسبة رضا المتعاملين 

 

مديرية خدمات المستثمرين / وحدة التطوير  85% 85% 85%

 المؤسسي

 %80 %80 %80 نسبة رضا الموردين 

 البنية وتحسين تطوير 1.3

 التحتية

قيمة االنفاق لتحديث وتطوير البنى التحتية في 

 المنطقة 

% من 90

المخصصات في 

 الموازنة 

المخصصات % من 90

 في الموازنة

% من المخصصات 90

 في الموازنة

ةة االشغال / مديرية خدمات المدينمديري  

 مديرية تنمية المجتمع المحلي

 في السلطة دور تعزيز 1.4

 المجتمع خدمة

 %90 %85 %80 رضا المجتمع عن سلطة منطقة العقبة

 %90 %85 %80 في المجتمع ةااللتزام بالعمل كمؤسسة مسؤول

 %90 %85 %80 المشاركة في النشاطات المجتمعية

المحافظة على البيئة  1.5

 والسالمة والصحة العامة

 مديرية البيئة  / مديرية الرقابة العامة    عدد البرامج الرقابية المنفذة

    عدد المخالفات المرصودة

    عدد النشاطات المقامة

    عدد مشاريع الطاقة

    عدد الموافقات البيئية الصادرة

    عدد التقارير و الدراسات البيئية

المساهمة في 
تحقيق األمن 
واالستقرار 
االجتماعي 

 بمفهومه الشامل

العمليات  -2

 الداخلية 

تطوير بنية تحتية  2.1

 تكنولوجية

 المخصص في الموازنة لتكنولوجيا نم قاإلنفانسبة 
 المعلومات

 مديرية تكنولوجيا المعلومات 90% 90% 90%

الخدمات المتعمقة  نع الموظفيننسبة رضا 

 بالتكنولوجيا

80% 85% 90% 

جعل العقبة مقصداً  2.2

 سياحيا عالمياً 

 مديرية السياحة  / مديرية منطقة رم ليالي  4   بالفنادق السياح أقامه مدة

 مليون سائح    (والخارجين المحلين) للمنطقة القادمين السياح عدد

 غرفه  6000   عدد الغرف الفندقية 

 

ترسيخ مبادئ الحاكمية  2.3

 الرشيدة

  %90 %85 %80 األهداف االستراتيجية  تحقيق في اإلنجاز نسبة

 %85 %85 %85 العمليات أداء مؤشرات  في اإلنجاز نسبة وحدة التطوير المؤسسي / وحدة التدقيق الداخلي

 %80 %75 %70 العمل اجراءات الموظفين عف رضا نسبة

 

رفع كفاءة الخدمات  2.4

 المساندة

  %80 %75 %70 اإلدارية الموظفين عن  الخدمات رضا نسبة

مديرية الشؤون اإلدارية / مديرية تكنولوجيا 
 المعلومات / وحدة التطوير المؤسسي

 %95 %90 %85 الديوان خدمات الموظفين عن رضا نسبة

 المتعمقة الخدمات الموظفين عن رضا نسبة

 بالتكنولوجيا

90% 90% 95% 

 للتعليمات بالنسبة التعليمات و األنظمة  عدد أو نسبة 

 .الواجب تعديلها
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إيجاد بيئة تشريعية  2.5

 مالئمة

 الشمولية الخطة على ادخلت التي التعديالت عدد

 .أخالها الواجب التعديالت لعدد بالنسبة

 سسيمديرية الشؤون القانونية / وحدة التطوير المؤ   

تحسين االتصال الداخلي  2.6

 والخارجي

 وتبادل  االتصالؿ عن المتعاملين  رضا نسبة

 المعلومات

مديرية تكنولوجيا المعلومات / وحدة التطوير  90% 90% 90%

 المؤسسي / مديرية الموارد البشرية

 %90 %90 %90 االتصال آليات الموظفين عن رضا نسبة

 %90 %85 %80 االتصال قنوات كفاءة

المساهمة في 
الحفاظ على 

البيئة األردنية 
وحمايتها من 

التلوث , واعتماد 
السياسات التي 
تحقق التوازن 

بين الحفاظ على 
البيئة والتنمية 

 دامة المست

التطوير المؤسسي /  /مديرية تكنولوجيا المعلومات    خدمة  22 عدد الخدمات الحكومية االلكترونية  االلكترونيةرفع الجاهزية  3.1 النمو والتطور  -3
 المديريات المعنية

 %100 %95 %90 اإلجراءات  أتمتةنسبة 

بناء قاعدة بيانات  3.2

 اقتصادية اجتماعية

            مديرية االستثمار وحدة التطوير المؤسسي /  12 12 12 عدد التقارير االقتصادية 
 ( / تكنولوجيا المعلومات تطوير االعمال) 

 12 12 12 عدد التقارير االجتماعية 

دعم ثقافة التميز واالبداع  3.3

 واالبتكار

 المؤسسيمديرية الموارد البشرية / وحدة التطوير  12 12 12 حات المبدعة / المبتكرةراعدد االقت

 %100 %75 %50 المقترحاتن تطبيقيا مم نسبة األفكار التي ت

 25 20 10 ة وخارجيةليى جوائز داخلع الحاصلين

مديرية تكنولوجيا المعلومات / وحدة التطوير  %95 %90 %85 تيجية إدارة المعرفةراي الستلنسبة اإلنجاز الك تعزيز ودعم إدارة المعرفة 3.4
 مديرية الشؤون المالية المؤسسي /

 المخصص في الموازنة لتكنولوجيان م قاإلنفانسبة 
 وماتلالمع

90% 90% 90% 

 مديرية الموارد البشرية %75 %70 %65 أنظمة الموارد البشرية عن  فين نسبة رضا الموظ تطوير الموارد البشرية 3.5

 %50 %40 %30 مج التدريبيةرافي الب ن المشاركي ظفين نسبة المو

 %80 %75 %65 ى ممتاز وجيد جد اً لعصلين األداء/ نسبة الحا متقيي

تبني أفضل الممارسات  3.6

 اإلدارية

 األداء تطوير مؤشرات عملية  في اإلنجاز نسبة

 المؤسسي

وحدة التطوير المؤسسي / مديرية تنمية المجتمع  90% 90% 90%
 المحلي

 10 8 6 االجتماعية المسؤولية مبادرات  عدد

 مقارنتها  يتم  التي اإلجراءات  أو العميات عدد

 معياريا

5 15 25 

 مديرية الموارد البشرية %2 %2 %2 الدوران الوظيفي نسبة توفير بيئة عمل جاذبة 3.7

 %80 %75 %70 العمل بيئة عن الموظفين  رضا

ان يكون لألردن  
مرافق وبنى 

تحتية ذات كفاءة 
 ومردود عالي

األمثل للموارد  االستخدام 4.1 المالية  -4

 المالية المتاحة

 مديرية الشؤون المالية %25 %15 %10 ترشيد االستهالك وخفض النفقات 

 %5 %10 %25 حجم المناقالت ) مدى االلتزام بالموازنة ( 

المقدرة في نسبة انحرافات المصاريف الفعلية من  رفع أداء الموازنة 4.2

 الموازنة

3% 2% 1% 

 12 12 12 عدد التقارير المالية المنشورة  تعزيز الشفافية المالية  4.3

 %90 %85 %80 نسبة رضا المتعاملين عن الشفافية

وحدة الرقابة  ن نسبة المعامالت المالية المجازة م
 المالية

95% 95% 100% 

 


