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 قائمة الجداول و الصور -1

 الصفحة                                                                                              

 

 5.............................................................................. يرادات المحصلةإجمالي اإل نمو:  1جدول 

                         6........................................................ اإليرادات المحصلةنمو حصة السلطة من اجمالي  : 2جدول 

                     6..............................................  نمو حصة الخزينة العامة من إجمالي اإليرادات المحصلة:  3جدول 

 8..................................................................................................إجمالي النفقات :  4جدول 

                 10.................................................................... و حجوزات الفنادق  اإلحصاء السياحي:   5جدول 

 11......................................................................................ر بالشهاحصاءات الفنادق : 6جدول 

 11.........................................................................................اكثر الجنسيات ترددا   : 7جدول 

 12.......................................................................................مجموع عدد المسافرين  : 8جدول 

                  12..................................................................................... مجموع عدد الرحالت :     9جدول 

 Charter Flights .........................................................................................13:  10جدول 

                  Cruise vessels ...........................................................................................13:  11جدول 

            Number of Divers in Aqaba ..................................................................14:     12جدول 

 14...............................................................................عدد زوار منطقة وادي رم :    13جدول 

                      14............................................................................الزوار عبر حدود وادي عربة :   14جدول 

                       18................................................................ األراضي المباعة والمستأجرة في العقبة:   15جدول 

 19...........................................................األراضي المباعة والمستأجرة في العقبة عدد : 16جدول  

      25.................... 2016للعام  6إحصائيات الزوار والمركبات في منطقة وادي رم لغاية شهر : 17جدول  

 26.............................................................دخل المجتمع المحلي من النشاطات السياحية: 18جدول 
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 : مقدمة - 2

 

تأتي في و التي  2016نجازات اإلقتصادية التي تحققت في العقبة في العام ط هذا التقرير الضوء على ابرز اإليسل

دية الشاملة التي بدأت فيها منذ سنوات في إطار عملية متكاملة للنهوض بتنافسيتها و اصسياق و نسق النهضة اإلقت

 .المستدامةتحقيق التنمية 

 

 

 

 

 :من هذا التقرير  الهدف المرجو تحقيقه - 3

 

 .لمنطقة تستخدم لقياس أداء السلطة وا بشكل دوري )نصف سنوي(قاعدة بيانات يتم تحديثها تأسيس  .1

 

ألخذها بعين ) مكامن القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتفاديها ( أو التحسن   التراجعنقاط التعرف على  .2

       . القادمةام وعاإلعتبار عند وضع خطط العمل لال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



5 
 

 اإلنجازات على مستوى اإلدارة لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة( 4     

 
 

 المالية والجماركاإلدارية والشؤون  يةمفوض )4-1

 

 

 :متزايد رغم الظروف المحيطةاداء تحصيلي  ❖
 

مليون دينار  12.9 بحوالي 2016اإليرادات المحصلة خالل عام  ارتفع اجمالي: اجمالي االيراداتزيادة في  •

مليون  49.2شكلت االيرادات الضريبية منها حوالي )مليون دينار  122.8لتبلغ حوالي   %12.9 او بما نسبته

اإليرادات المتحققة  الزيادة في ويعتبر هذا االداء التحصيلي جيداً اذا ما علمنا بأن. %(40دينار، اي ما نسبته 

خالل السنوات اإليرادات قد فاقت متوسط الزيادة المتحققة في مليون دينار  12.9والبالغة  2016خالل عام 

وهو يفوق متوسط معدالت النمو  %11.8وبمعدل نمو بلغ   مليون دينار، 9.3الخمس الماضية والبالغة 

 .%10.7المتحققة في االيرادات خالل السنوات الخمس الماضية والبالغ نسبتها 

 

 ( 1) رقم  جدول

 إجمالي اإليرادات المحصلة
 

()مليون دينار  
 

 البيان
 السنوات

2012 2013 2014 2015 2016 

 122.8 109.9 86.0 80.4 69.1 إجمالي األيرادات المحصلة

أو النقصان مقدار الزيادة  -7.3 11.3 5.6 23.9 12.9 

سنوات 5خالل  متوسط الزيادة  مليون دينار 9.3   

النمو % معدل  -9.5 16.4 6.9 27.8 11.8 

النمو % معدالتمتوسط   % 10.7 
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ارتفعت حصة السلطة من اجمالي االيرادات   :حصة السلطة من اجمالي اإليرادات المحصلةفي  ملحوظة زيادة •

دينار مقارنة  مليون 73لتبلغ حوالي  %17.8مليون دينار أو بما نسبته  11بحوالي  2016المحصلة خالل عام 

مليون  15بحوالي  2016حصة السلطة خالل عام  كما ارتفعت . 2015مليون دينار خالل عام  62بحوالي 

السنوات الخمس الماضية خالل من االيرادات المتحققة  تهاحصمتوسط مقارنة ب %25.9دينار أو بما نسبته 

  .مليون دينار 58حوالي  ةبلغوال

 (  2) رقم  جدول

 حصة السلطة من اجمالي اإليرادات المحصلة

 
()مليون دينار  

 البيان
 السنوات

2012 2013 2014 2015 2016 

 73.0 62.0 51.7 56.2 47.1 حصة السلطة من إجمالي اإليرادات 

 11.0 10.3 4.5- 9.1 7.7- مقدار الزيادة أو النقصان

سنوات 5خالل  متوسط حصة السلطة مليون دينار 58.0   

 17.8 20.0 8.0- 19.2 14.0- معدل النمو %

 7.0 % متوسط معدالت النمو %
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ارتفع اجمالي المبلغ  اإليرادات المحصلة:حصة الخزينة العامة من إجمالي االيجابي في نمو استمرار ال •

% ليبلغ 4مليون دينار أو بما نسبته  1.9بحوالي  2016المحول من السلطة الى وزارة المالية خالل عام 

. واذا ما علمنا بأن ما 2015مليون دينار في نهاية عام  47.9مقارنة بحوالي  مليون دينار 49.8حوالي 

مليون دينار،  35.6 حوالي بالمتوسطخالل السنوات الخمس الماضية بلغ تم تحويله الى الخزينة العامة 

مليون دينار مقبول،  49.8والبالغ  2016فيعتبرالمبلغ المحول من السلطة الى الخزينة العامة خالل عام 

 .عن متوسط السنوات الخمس الماضية  %39.9مليون دينار او بما نسبته  14.2حيث يزيد بحوالي 

 

 

 ( 3 )رقم جدول 

 حصة الخزينة العامة من إجمالي اإليرادات المحصلة

 
 

  )مليون دينار(
   

 البيان

 السنوات

2012 2013 2014 2015 2016 

 49.8 47.9 34.3 24.3 22.0 حصة الخزينة العامة من االيرادات

 5متوسط حصة الخزينة خالل 

 سنوات
مليون دينار 35.6  

ةمقدار الزيادة السنوي  0.4 2.3 10.0 13.6 1.9 

% معدل النمو  السنوي  1.8 10.5 41.3 39.6 4.0 
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 للسلطة:  اء في النفقات العامةترشيد بن   ❖
 

 

 ،تحقيق الهدف المنشود المتعلق بدفع وتيرة النمو االقتصادي وتخفيض معدالت الفقر والبطالة متطلعين الى

ة في كل من النفقات رشيدو زيادة مدروسةحرصت سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة على اتباع 

 .2016الجارية والرأسمالية خالل عام 
 

مليون دينار او بما  2.7بحوالي  2016خالل عام اق نفاجمالي اال وبناًء على ذلك، سعت السلطة الى زيادة

. علماً 2015مليون دينار خالل عام  47.9ليون دينار مقارنة بحوالي م 50.6بلغ حوالي يل %5.7نسبته 

ً سجلت   2015عام بأن النفقات العامة خالل   (2.5%) مليون دينار وبما نسبته (1.2)بحوالي  انخفاضا

 مليون دينار. 49.1والبالغة  2014مقارنة باجمالي النفقات المسجلة خالل عام 
 

 2016المسجل في اجمالي النفقات العامة خالل عام  الرتفاعوتجدر اإلشارة في هذا المجال، الى أن ا

أو بما  مليون دينار 1.1النفقات الجارية بحوالي كل من  رتفاعمليون دينار،  جاء نتيجة ال 2.7والبالغ 

من جهة  %11او بما نسبته   مليون دينار 1.6النفقات الرأسمالية بحوالي  وارتفاع، من جهة %3.5نسبته 

 اخرى.
 

سبق ان الزيادة في النفقات العامه جاءت مدفوعه بشكل اكبر من الزيادة في النفقات الرأسمالية. ويالحظ مما 

% من نفقاتها الرأسمالية 65.8على تخصيص وتوجيه ما يزيد عن  2016حرصت السلطة خالل عام  حيث

ة الى برامج التسويق نحو تمكين وتعزيز برامج ومشاريع البنية التحتية الجاذبة والمالئمة لالستثمار باالضاف

اخذين بعين االعتبار اهمية وضرورة اإلستثمار في البنية التحتية، والذي يعتبر من أهم أنواع  السياحي.

 االستثمار الحكومي في العديد من الدول المتقدمة
 

% من نفقاتها الرأسمالية 31.5هذا باالضافة الى حرص السلطة الدائم على تخصيص وتوجيه ما يزيد عن   

حماية البيئة المحيطة وتعزيز الرقابة تنمية ونحو االستثمار في مجاالت تنمية المجتمع المحلي وتطويره و

 .الصحية
 

تهيئة بيئة تم توجيهها نحو  2016من النفقات الرأسمالية للسلطة خالل عام  %97.3ي أن حوالي أ

 ل والمدرة للدخل.مالئمة لألعمال وللمشاريع االستثمارية الموفرة للمزيد من فرص العم
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( 5جدول رقم )   

نفقات سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة    

 
)مليون دينار(                                                                                                                                             

 البيان

 السنوات

2012 2013 2014 2015 2016 

 34.9 33.8 31.6 30.8 28.1 النفقات الجارية

 1.1 2.2 0.8 2.7 2.8 الفرق المطلق 

 3.5 6.7 2.8 9.7 11.0 معدل النمو )%(

 15.7 14.1 17.5 12.7 15.7 النفقات الرأسمالية

 1.6 3.4- 4.8 3.0- 6.5- الفرق المطلق 

 11.0 19.0- 37.7 19.0- 29.4- معدل النمو )%(

 50.6 47.9 49.1 43.5 43.8 اجمالي األنفاق

 2.7 1.2- 5.6 0.3- 3.7- الفرق المطلق

 5.7 2.5- 13.0 0.6- 7.8- معدل النمو )%(
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 :  في تحقيق وفر مالي ومستمر تقدم مشهود ❖
 

 

 22.4، من تحقيق وفر مالي يقدر بحوالي 2016نجحت سلطة منطقة العقبة األقتصادية الخاصة خالل عام 

مليون دينار خالل  2.6و مليون دينار  14.1تم تسجيل وفر مالي بحوالي  وعلى نحو مماثلمليون دينار، 

على الترتيب. ويعتبر تحقيق السلطة لهذا الوفر المالي المتزايد باالضافة الى ما يتم  2014و  2015عامي 

ما هو االَّ دليل قاطع على تحويله الى الخزينة العامة من إجمالي اإليرادات المحصلة وبوتيرة متزايدة، 

لمال نجاح السلطة في تحقيق االهداف المرجوة منها بكل كفاءة وفاعلية دون هدر غير مبرر ل

 .العام

 

( 5رقم )  جدول  

الوفر / العجز المالي    

 

)مليون دينار(                                                                                                                                 
 

 البيان

 السنوات

2012 2013 2014 2015 2016 

 73.0 62.0 51.7 56.2 47.1 ايرادات السلطة

 50.6 47.9 49.1 43.5 43.8 النفقات العامة

 22.4 14.1 2.6 12.7 3.3 الوفر المالي
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 مفوضية الشؤون االقتصادية( 4-2

 

 مديرية خدمات االستثمار  ❖

مؤسسة وبلغ عدد المؤسسات  3788ما مجموعه  2015بلغ عدد المؤسسات المسجلة لدى السلطة حتى نهاية عام 

( مؤسسة كما بلغ عدد المؤسسات التي قامت بتجديد 128) 2016التي تم تسجيلها خالل النصف األول من عام 

 ( مؤسسة. 858التسجيل خالل نفس الفترة ما مجموعه  )

 

 مديرية العمل والتأشيرات واإلقامة ❖

كة كبرى لهذه شر 50على النظام االلكتروني الخاص بمديرية العمل وتم تدريب   on lineإطالق العمل  •

 الغاية.

 تعديل استالم وطباعة الجوازات بحيث تم اختصار الوقت من اربع أيام عمل الى نصف ساعة. •

 توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية األمن العام لتزويد المديرية بعشرة من كوادرهم لتعزيز كادر المديرية. •

ذن إقامة للزوج والمعال ا 436إذن إقامة و 174تأشيرة عمل و 1882تصريح عمل و 8153اصدار  •

 تأشيرة زيارة.  1229و

 

  

 

 :مديرية التسويق والسياحة  ❖

 

 قسم التسويق السياحي

 في السوق البريطاني  PADIحملة ترويحية مع 

 حمالت ترويحية خاصة بالغوص في كل من ألمانيا وبريطانيا واسبانيا وهولندا وروسيا

  Co-op Marketing Incentiveحمالت التسويق التعاوني في اوكرانيا 

 استقبال وفود من مكاتب السياحة والسفر من أسبانيا ومن روسيا

 انشاء مواقع الكترونية تسويقية فرعية خاصة بالغوص على موقع مجلة دايف وعلى موقع مجلة أونترفاسر.

 استقبال صحفيين ومصورين من:

 األلماني  eDive 360موقع   -

 مجلة دويكن الهولندية -

 الروسية  Ultimate Depthمجلة  -

 األسبانية  Buceadoresمجلة  -
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 قسم تطوير المنتج السياحي

 

 2016تنفيذ رزنامة لفعاليات " كرنفال العقبة السياحي" في شهر شباط  •

"بازار العقبة الثاني" الذي أقيم بالتعاون مع شركة رمز األردن في نادي اليخوت الملكي بهدف تسويق  •

 الحرفية والمنتجات اليدوية في المملكة.الصناعات 

"الفريق الوطني لتنظيف جوف البحر" تنظيف مواقع الغوص تحت مظلة سلطة منطقة العقبة والجمعية  •

 الملكية للحفاظ على البيئة والقوة البحرية ومراكز الغوص في العقبة.

بمشاركة مختلف  26/5/2016إقامة احتفال بمناسبة عيد االستقالل ومئوية الثورة العربية بتاريخ  •

 الجهات العسكرية ومشاركين من الشركة األردنية الحياء التراث ومشاركة موسيقات القوات المسلحة.

دعم سوق"جار البحر" الذي يقام كل يوم جمعة ويدعم الحرف اليدوية والمنتجات المحلية ويروج للعقبة  •

 سياحيا.

ج السياحي الموجود في العقبة وترويج المنتجات المشاركة في "مهرجان الفحيص" بهدف ابراز المنت •

 الحرفية والفنية المحلية واألكالت الشعبية التي تعكس تراث مدينة العقبة.

 دعم سباق مسافات بال حدود في منطقة وادي رم. •

 مشاركة نادي أصدقاء السائح في استقبال البواخر السياحية والطائرات العارضة. •

 

 مركز استعالمات زوار العقبة  

 

 اإلجابة على استفسارات السياح ومساعدتهم على التعرف على معالم مدينة العقبة. •

 ترويج الخدمات التي يقدمها قطاع السياحة الخاص. •

( لغة وتحديث واعادة طباعة 11اإلنتهاء من تصميم وانتاج وطباعة دليل شامل للعقبة وما حولها ب ) •

 السياحية وبعشر لغاتبروشورات العقبة 

 خريطة إرشادية في عدد من المواقع االستراتيجية في العقبة. 24وضع  •

 توزيع مطويات تروج خدمات مركز استعالمات زوار العقبة. •

 Pop up banners and rollاعادة تحديث وصيانة المواد واألدوات الدعائية الخاصة بالمعارض مثل   •

up banners 

 smart phone and webاستحداث تطبيقات الكترونية خاصة بالمواقع االلكترونية والهواتف الذكية  •

applications  .باإلضافة الى ربطها بخدمة تحديد الموقع 

 اإلنتهاء من تجديد وصيانة مركز استعالمات زوار العقبة السياحي الجديد. •

 فهم بمهام المركز.استقبال طالب جامعات تخصص سياحة لمدة يومين وتعري •

 

  قسم تصنيف المنشآت وضبط الجودة 

 

عقد دورات في السالمة العامة واالسعافات االولية لموظفي الفنادق والمطاعم إلكسابهم  •

 المهارات االساسية الالزمة في مجال عملهم واالرتقاء بمستوى الخدمة واالداء.
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الغير مصنفة حسب نظام التصنيف االستمرار في عملية تصنيف المطاعم السياحية والفنادق  •

 المعتمد.

تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفنادق والنزل والشقق الفندقية والمكاتب السياحية ومراكز  •

 الغوص الموجودة في مدينة العقبة لتسهيل عملية تصنيفها.

 

 قسم اإلحصاء السياحي و دعم الطائرات العارضة 

Aqaba Hotels Statistics by Classification  

Jan-Jun 2016 :  

 

Average 

length of 

stay  

Occupancy 

Rate 

(Beds)  

Occupied 

Beds  

Occupancy 

Rate 

(Rooms)  

Occupied 

Rooms  

Arrivals  Hotel 

Classificati

on  

2.02  47.90%  276498  41.33%  153177  135058  Five Stars  

2.64  34.57%  57519  36.62%  48715  34624  Four Stars  

1.94  30.81%  35086  27.24%  16589  18394  Three 

Stars  

1.31  16.11%  163026  24.48%  61650  67081  Two Stars  

2.65  24.98%  16060  33.31%  9135  5873  One Stars  

1.75  58.87%  29497  28.95%  7200  17393  Under 

classificati

on  

2.07  35.54%  577686  31.99%  296466  278423  Grand 

Total  

 جدول) 5( :  اإلحصاء السياحي و حجوزات الفنادق

 

 

 

Aqaba Hotels Statistics by Month    

 

Average 

length of 

stay  

Occupancy 

Rate 

(Beds)  

Occupied 

Beds  

Occupancy 

Rate 

(Rooms)  

Occupied 

Rooms  

Arrivals  Month  

1.97  28.10%  55792  25.60%  31727  28386  January  

1.94  34.05%  63247  31.19%  34538  32653  February  

1.96  44.47%  94212  39.18%  46477  48190  March  

1.90  74.20%  169411  74.79%  94240  89176  April  

1.87  40.37%  101914  43.34%  60792  54491  May  

3.65  33.02%  93110  19.74%  28692  25527  June  
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2.07 35.54%  577686  31.99%  296466  278423  Grand 

Total  

 جدول) 6( :احصاءات الفنادق بالشهر

 

Top (10) Nationalities (Aqaba Hotels( 

 

: 

Arrivals Nationality 

160421 Jordan 

23788 Russia 

7451 Israel 

5884 Saudi Arabia 

5320 United States 

4302 U.K 

3912 Germany 

2187 Palestine 

1477 France 

1121 Iraq 

215863 Grand Total 

   اهم الجنسيات القادمة ( :  7) جدول

 

 

 

 

 

 

 

King Hussein International Airport : 

Total Number of Passengers  

 

 

International 

Passengers  

Domestic 

Passengers  

Total 

Passengers  

Month  

2435  2955  5390  January  

1931  2416  4347  February  

2693  2994  5687  March  

3136  3299  6435  April  

4458  3444  7902  May  

2449  2066  4515  June  

17102  17174  34276  Grand Total  
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مجموع عدد المسافرين( : 8) جدول  

 

 

 

 

 

 

Total Air Carriers Movements : 

 

 

International 

Aircraft  

Domestic 

Aircraft  

Total Aircraft  Month  

31  70  101  January  

23  66  89  February  

26  69  95  March  

23  63  86  April  

30  71  101  May  

22  60  82  June  

155  399  554  Grand Total  

مجموع عدد الرحالت ( :  9) جدول  

 

 

 

 

 

 

  

 

Charter Flights : 

 

Most of the Tourists Onboard Charter flights were from (Denmark, Finland, Norway, Sweden, 

Belgium and Netherlands)     

Total Aircraft  Total 

Passengers  

Month  

13  1521  January  

8  1113  February  

10  1448  March  

12  2109  April  

16  3233  May  

10  1718  June  

69  11142  Grand Total  
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Charter Flights)10( جدول 

 

 

 

 

 

 

Cruise Ships: 

  

Most of the Tourists Onboard Cruise Ships were from (Italy, Germany, US and UK) : 

 

Total  

Passengers  

Total  

Cruises  

Month  

855  3  January  

0  0  February  

8893  9  March  

12416  11  April  

5500  5  May  

1200  1  June  

28864  29  Grand Total  

Cruise vessels ( 11جدول)  

 

 

 

 

 

 

Number of Divers in Aqaba: 

  

No. of Divers  Month  

148  January  

359  February  

763  March  

1062  April  

1183  May  

1394  June  

4909  Grand Total  

Number of Divers : (12جدول )  

 

Wadi Rum : 
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No. of visitors  Non 

Jordanian  

Jordanian  Month  

2801  2352  449  January  

3115  2407  708  February  

6043  5224  819  March  

10598  7376  3222  April  

10229  6563  3666  May  

4069  2919  1150  June  

36855  26841  10014  Grand Total  

 جدول )13 (:   عدد زوار منطقة وادي رم

 

Aqaba Borders: 

Wadi Araba South Border 

  

 

 

 

 

 

 

    الزوار عبر حدود وادي عربة(:   14)جدول  

 

 

(: الزوار عبر حدود وادي عربة 14جدول )         

 

 مديرية التطوير المؤسسي  ❖

 

 السلطة. مديريات عمل مراجعة واعتماد خطط •

 في دورتها السابعة. في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز المشاركة •

 .2015إعداد التقرير السنوي لعام  •

 مؤشرات األداء للنافذة  تبسيط اجراءات عمل النافذة الواحدة وتصميم وتطبيق •

 .             االيزو التدقيق على المديريات الحاصلةعلى شهادات •

 ورضا الموظفين مستوى رضا المتعاملين الخارجيين.تنفيذ دراسة قياس  •

Total  By Travel 

Agent  

Individual  Month  

2473  2473  ------- January  

2255  2255  ------- February  

5662  4912  750  March  

6874  5483  1391  April  

6478  5380  1098  May  

4317  3329  988  June  

28059  23832  4227  Grand 

Total  
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للمديريات التي تتعامل مباشرة مع متلقي الخدمة   تصميم وإصدار أدلة خدمات •

 والمستثمرين.

والتقرير السنوي والمراقبة والتقييم  في المنطقة لمؤشرات النمو االقتصادي  اعداد تقارير •

 .لخطط العمل

لكل من مديرية االستثمار ومديرية الترخيص و  9001:2008الحصول على شهادة االيزو  •

 مديرية اإليرادات و الضرائب و مديرية التخطيط و الدراسات . 

على  خدمات للمتعاملين الداخليين والخارجيين المرتبطة بتقديم توثيق اجراءات العمل •

  ARISنظام

 توحيد مرجعتيها كجهة واحدة مختصة.والتفتيش واعادة هيكلة منظومة الرقابة  •

 

 مديرية الدراسات والتخطيط ❖

 

 قسم التخطيط و التنظيم 

 

إعداد دراسة ومخططات أولية  لسوق الخضار ضمن الموقع البديل الواقع ما بين السكنية الثامنة و منطقة  •

تقديم مقترحات بدائل لمالكي قطع الرمال وكذلك لمنطقة الشاطئ األوسط  من الجهه الجنوبية )الحفاير( و 

 األراضي في المنطقة.

إعادة تأهيل  السوق الشعبي الواقع مقابل منطقة السكنية الثانية و شارع األفران وعمل واجهات مقترحة  •

 والجامع العقباوي في منطقة الشاطئ األوسط.

 عمل دراسات مرورية لبعض المناطق، مثال: شوارع منطقة التاسعة. •

 سة ومخططات أولية  لتنظيم قطع أراضي سكنية كمنطقة فلل على شارع الفاروق  .إعداد  درا •

 

 

 

 

 

 قسم تنسيق المواقع

 

 دراسة وتصميم مسارات للدراجات الهوائية من وسط البلد لغاية الجامعة االردنية. •

سياج قيادة تقديم مقترحات لتصميم حدائق لكل من المنطقة السكنية التاسعة والعالمية وحديقة على شريط  •

 المنطقة الجنوبية وتعديل تصميم حديقة الثامنة.

 تقديم مقترحات لتصميم شريط المنطقة الخضراء حول المنطقة السكنية السابعة. •

 اقتراح اماكن لعربات البيع داخل المدينة. •
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 مديرية تنمية المجتمع المحلي ممرات تسمح لذوي االحتياجات الخاصة بالوصولمع شتراك تصميم  باإل •

 الى الشاطئ االوسط.

 تصميم اماكن للعبور االمن لممرات المشاة  لحديقة شارع الملك عبدهللا. •

 تصميم مقترح لتعديل على ممشى شارع اليابانية. •

 تقديم مقترحات تجميلية بمواقع محددة  . •

 دراسة مخططات مقترحة لتصميم مالعب ضمن متنزه المدينة. •

 لمبنى السلطة .اقتراح مخطط لتنسيق االرض المجاورة  •

 تصميم مواقع الدراجها كمعالم سياحية  . •

 

 

 

 قسم المساحة

أعمال مساحية في السكنية الرابعة والتجارية الثانية وشارع األفران ومنطقة الحفاير ومواقع للدرك  •

 والقوات المسلحة

 اإلشراف ومتابعة المشاريع والعطاءات لمديرية األشغال •

 يا وعكسها على لوحات األراضي والمساحةافراز األراضي المستحدثة تنظيم •

 

 مديرية انظمة المعلومات  ❖

 

 ( الى احدث اصدار مايكروسوفت. Intranetتطوير و تحديث موقع السلطة الداخلي )  •

 دينار. 102397  تطوير اجهزة و انظمة ادارة ومراقبة الشبكة الحاسوبية بالسلطة و بتكلفة اجمالية  •

 دينار 5000السلطة الرئيسي ذو مواصفات عالية بقيمة اجمالية تركيب كاميرات خارجية لمبنى  •

 اعداد وتشغيل رواتب موظفي المياومة على نظام االوراكل بدال من استخدام االكسل . •

 ربط الضمان االجتماعي بنظام مديرية العمل و التأشيرات عن طريق الشبكة الحكومية االمنه. •

 windows server 2012 r2 datacenterيسية الى رفع اصدارات انظمة التشغيل الخوادم الرئ •

  .  دينار 6000 تطوير نظام الكفاالت بالسلطة بحيث يكون على نظام االوراكل بكلفة اجمالية  •

تطوير نظام قرارات مجلس المفوضين جديد و تكامله بنظام االرشفة والمراسالت الداخلية بكلفة اجمالية  •

  . دينار 4000

 اإللكترونية الخاصة بالسلطة الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. نقل احتضان المواقع  •

تجديد االتفاقيات الخاصة برخص البرمجيات و عقود الصيانة لألنظمة و الخوادم المستخدمة بالسلطة بقيمة  •

   . 2016دينار تقريبا لعام  475000اجمالي 

اعداد وثائق العطاءات والمتطلبات والمواصفات الفنية لكل من )موقع السياحة االلكتروني ،اجهزة خوادم  •

 ( حيث تم طرحها بالصحف اليومية. backup system   ،web filterجديدة ، 
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ت تقديم الدعم الفني لكل من األنظمة ، الخوادم ، اجهزة الكمبيوتر ، الشبكة الحاسوبية ، شبكة االتصاال •

 طلب . 2500حيث تم حل 

  

 مديرية االستثمار/ فعاليات ومؤتمرات ❖

 

 تنسيق :

 حملة هيئة تنشيط السياحة في العقبة بالتعاون مع شركة هلز للدعاية واالعالن. •

 لعقد ورشة عمل تعريفية في العقبة. PUM برنامج الخبراء الهولنديين  •

 العقبة. –مؤتمر جمعية الطبيب العام االردنية  •

•  

 ترتيب زيارات: •

 السفير الصيني للمنطقة )الزيارة االولى(. •

 جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة للمنطقة. •

 لجنة السياحة والتراث في مجلس االعيان الموقر.  •

 عدة وفود طالبية من جامعات محلية وعالمية. •

 ُعمان. –وفد منطقة صحارى االقتصادية   •

 وفد طالب المعهد الدبلوماسي.  •

 المشاركة في:

المؤتمر االقتصادي االول بعنوان )منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واقع وتطلعات( بالتعاون مع الجامعة   •

 االردنية فرع العقبة.

 فعاليات ملتقى رجال االعمال التركي األردني بحضور رئيس الوزراء التركي. •

 .SOFEXفعاليات حفل افتتاح معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة الحادي عشر  •

 زيارات الوفود الدولية والمحلية  •

منظمة دول اسيان/ جامعة كولومبيا / مجموعة من الوفود من جمهورية الصين / طلبة الجامعات  •

 مية.االمريكية /  مستثمرين من رومانيا / ميناء كوبر/ وفود رسمية من جهات حكو

 السير بإتمام اتفاقيات التعاون المحلية الدولية •

مركز الحسين للسرطان/ سلطة باتام االندونيسية للمناطق الحرة/ اتفاقية مع غرفة استثمار شنزن  •

الصينية/اتفاقية مع الهيئة الملكية لألفالم/ اتفاقية الصداقة والتعاون بين منطقة العقبة ومحافظة جنوب سيناء 

سلوفينيا/ مذكرة تفاهم وتعاون مع جيبوتي/ مذكرة توأمه مع  –اتفاقية التعاون مع ميناء كوبرشرم الشيخ/  -

 China National Development and Reformروسيا/ مذكرة تعاون مع  –مدينة تسوشي

Commission 

 

 صحف ومجالت
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 االردن.( والتي اعدت تقرير خاص عن االستثمار في  (USA TODAYالمشاركة بتقرير صحيفة •

االسبانية بالتعاون مع السفارة االردنية في   (POLITICIA)المشاركة بملحق خاص عن المملكة في مجلة •

 مدريد.

• JORDAN LAND 

 .The Investors Report - Jordan 2016المشاركة ورعاية تقرير استثماري متخصص عن المملكة  •

 ( االسبانية.ELMONDUالمشاركة ورعاية تقرير خاص عن المملكة سينشر في صحيفة ) •

 Fortuneالمشاركة ورعاية تقرير خاص عن البيئة االستثمارية في المملكة سينشر في مجلة ) •

Magazine.) 

 المشاركة في تقرير خاص عن االستثمار في المملكة سينشر في صحيفة الشرق االوسط السعودية. •

 جاري العمل على تحديث الفلم التسويقي للسلطة وبعدة لغات. •

 م وتنفيذ هدايا عينية من انتاج مراكز المجتمع المحلي. تصمي •

 تحديث وطباعة المواد الدعائية

 ترجمة قانون سلطة منطقة العقبة ودليل االستثمار باللغة الصينية واللغة التركية. •

 هدايا عينية من انتاج مراكز المجتمع المحلي. •

 داخل العقبة. 2حملة تنفيذ قانون  •

 

 

 والعقاراتمديرية األراضي  ❖

 

 القيمة بالدينار نوع المعاملة

 مزاد 330000+  1873459 بيع األراضي

 مزاد 13026+  15131 تأجير األراضي 

  

 ( : األراضي المباعة والمستأجرة في العقبة15جدول )           

 

 

 

 

 

 األراضي المباعة والمستأجرة في العقبة 

 

 العدد النوع

 190 معمالت تسجيل األراضي

 103 معامالت اعادة التخصيص
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 16 معامالت عدم ملكية

 40 معامالت اعتذارات

 40 معامالت شهادات تخصيص داخلية

 25 مذكرات

 414 المجموع

 المباعة والمستأجرة في العقبة عدد (: األراضي 16جدول )                                                        

 

 

 مفوضية شؤون البيئة و اإلقليم ( 4.3

 

تعمل مفوضية شؤون البيئة واإلقليم على متابعة األمور الخاصة ببيئة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

وصحتها والمحافظة عليها وتحسينها بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية، حيث تهتم هذه المفوضية بتحقيق 

 طقة العقبة وربطها بتوفير بيئة صحية. التنمية االقتصادية المستدامة لمن

على فكرة إنشاء مناطق استثمارية  –من حيث المبدأ  –، وافق مجلس رئاسة الوزراء 2016ففي كانون الثاني 

ضمن أراضي لواء القويرة في محافظة العقبة لتكون جزء من حدود سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

( لسنة 32بة االقتصادية الخاصة رقم )وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون منطقة العق

واألنظمة الصادرة بمقتضاها. وبهذا اإلطار قامت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بتحديد مناطق  2000

في لواء القويرة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، للتعدين، للسياحة البيئية، ومناطق لوجستية وخدماتية بالتعاون مع 

     فة لدى السلطة من ضمنها مفوضية الشؤون البيئية واإلقليم، حيث ووضعت هذه المفوضية من المفوضيات المختل

أولوياتها العمل على تحقيق أهداف ضم هذا اللواء لإلقليم واالشتراك مع المفوضيات األخرى بوضع خطة تنمية 

قليم للحصول على تنمية المنطقة والتي ستعمل على تشجيع فرص االستثمار وتوزيع مكاسب التنمية في اإل

مستدامة شاملة يستفيد منها أبناء المنطقة. ومن الجدير بالذكر بأن سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة هي 

( لمعرفة ما هي الجوانب التي ستستطيع هذه USAIDاآلن بصدد تباحث مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

شمولي لمنطقة القويرة وإمكانية تدريب أبناء المنطقة للحصول على فرص الوكالة بمساعدة السلطة لعمل مخطط 

 .تنافسية أفضل للحصول على التوظيف مع الجهات العاملة في المنطقة

 

 برنامج الشراكة االورومتوسطية –برنامج التعاون عبر الحدود والممول من االتحاد االوروبي 

ستضافة  المكتب الفرعي لمنطقة شرق المتوسط لبرنامج التعاون عبر الحدود والممول تستمر السلطة بإ

برنامج الشراكة االورومتوسطية، حيث يدار البرنامج من قبل ادارة مشتركة في ايطاليا  –من االتحاد االوروبي 
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سبانيا، وتشترك في ومكتبين فرعيين احدهما لشرق المتوسط في العقبة واآلخر لغرب المتوسط في فالنسيا / ا

 دولة شاطئية للبحر االبيض المتوسط . 15البرنامج 

قيمة الدعم المتوفر والذي يعتمد على شكل شراكات بين الدول المشاركة في المواضيع ذات االهتمام المشترك 

 مليون يورو. 200

 

 

 

 التنمية المحلية :

 

فقد أطلقت السلطة عدة مشاريع وبرامج متوائمة مع التنمية االقتصادية،  المحليةأما فيما يتعلق بالتنمية 

 حيث استندت السلطة على تطبيق عدة محاور منها ما يلي:

 دعم التعليم:  (1

 قامت السلطة بتطبيق عدة برامج من خالل هذا المحور منها التالي:

، حيث أطلقت السلطة برنامج المنح الجامعية الدراسية ألبناء المنطقة تحسين المستوى التعليمي ألبناء المنطقة

الحاصلين على قبول في الجامعات الحكومية إلى جانب تأمينهم بالمواصالت لجامعاتهم. فقد قامت السلطة في 

 منحة لطلبة الدبلوم.  73منحة لطلبة البكالوريوس و 657بدعم وتوفير  2016النصف األول من عام 

ما يتعلق بالتعليم األساسي فقد قامت السلطة بتقديم وإطالق برنامج دروس التقوية للطالب الضعفاء في أما في

 1000التحصيل، وخاصة دروس تقوية باللغتين اإلنجليزية والعربية والرياضيات. فقد قامت إستفاد ما يقارب 

 معلم.  90مدرسة، وتم تنفيذ هذه المبادرة بمساعدة  22طالب وطالبة موزعين على 

وقامت السلطة بعمل صيانة لبعض المدارس التي تحتاجها وإطالق المبادرات التي تعمل على تحسين العملية 

التعليمية في المنطقة. أما الجديد بهذا الخصوص، ستقوم السلطة بإطالق منح الدراسية للدراسات العليا )ماجستير 

 قليم.  والدكتوراة( وستكون أولوية المساعدة ألبناء قرى اإل

 دعم التشغيل: (2

تقوم السلطة حالياً على تدريب الباحثين عن فرص العمل من خريجي الثانوية العامة لسوق العمل أو 

الذين لم يحالفهم الحظ الستكمال دراستهم، حيث أطلقت السلطة عدة دورات تأهيلية منها التدريب على مهارات 

اإلنجليزية وبرامج توعية وإرشاد مهني ودورات خاصة (. وقامت السلطة بعقد دورات للغة ICDLالحاسوب )

 بالنساء للنسيج والخياطة إضافة لدورات التجميل. 
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وقامت السلطة أيضاً بعقد دورات خاصة بتشغيل المحفظة اإلقراضية ليتمكن أبناء المجتمع المحلي بالقيام 

م السلطة تسهيالت لبعض القروض بالمشاريع الخاصة بهم والمساهمة في خفض نسب الفقر والبطالة، حيث تقد

ألبناء المجتمع المحلي بفائدة مقدارها صفر وفترة سداد مدتها تتفاوت ما بين األربعة أشهر والستة أشهر، وقد 

 ألف دينار للمشاريع المنزلية والمرخص.  150بلغت قيمة المحفظة 

ل بيئة العمل، حيث يقوم هذا البرنامج وتقدم السلطة أيضاً برنامج تدريب ألبناء المنطقة يختص بتدريب من خال

(، وتدريب الباحثين عن العمل لما دون الحاصلين 1على تدريب خريجي الجامعات، المسمى ببرنامج وظائف )

 على التعليم الجامعي، حيث يسمى البرنامج مهنتي مستقبلي.

دة االستعماالت، حيث تستخدمها وقد قامت السلطة بإنشاء قاعة ألبناء المجتمع المحلي في منطقة القويرة، متعد

 أيضاً لعقد ورشات التدريبية الخاصة بأبناء المنطقة.

 دعم الخدمات المجتمعية  (3

 خدمات المقدمة لفقراء المنطقة ما دون خط الفقر المدقع -أ

دينار شهرياً للطرد  70إلى  50أسرة بقيمة  500قامت السلطة باإلتفاق مع تكية أم علي بتغطية شهرية لـ 

 الغذائي الواحد، يوزع شهرياً مع شراكة شركة تطوير العقبة. 

 خدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة -ب

لخ، ودعم الجمعيات التي تعمل تقوم السلطة بتوزيع معينات طبية مثل السماعات والكراسي المتحركة ...إ

مع ذوي االحتياجات الخاصة وعقد برامج تدريبية لتأهيل العاملين الذين يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة. 

ع المجلس األعلى لرعاية كما قامت السلطة بمسح ميداني لمعرفة أنواع اإلعاقات واالحتياجات بالتعاون م

   (Physiotherapistثة أخصائيين )وقامت السلطة باستقدام ثال المعاقين،

 دعم الجمعيات (4

قامت السلطة بدعم الجمعيات في لواء القويرة )القرى( ليتمكنوا من تنفيذ وتحقيق أهداف في خدمة 

المجتمع المحلي مثل الجمعيات النسائية والتي تختص بتأهيلهم ومساعدتهم والجمعيات الثقافية والتي تحافظ على 

كما دعمت السلطة مراكز الشباب لتمكين تي تعنى بذوي االحتياجات الخاصة،والجمعيات الالتراث الشعبي، 

 مهاراتهم وتنفيذ النشاطات الخاصة بهم.

 

 

 دعم الثقافة والمكتبات (5
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كما قامت السلطة بإرسال مكتبة متنقلة  ل من قرية القويرة وقرية الحميمةقامت السلطة بإنشاء مكتبات فرعية في ك

 بزيارات مبرمجة. كما تم دعم أمسيات شعرية ومهرجانات ثقافية ومهرجان الراعي الهدلة.)باص( للقرى 

 

 بن حيان–مختبرات العقبة الدولية  ❖

 

بناءا   اعادة إعتماد المختبرات من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية/وحدة االعتماد والتقييس •

   24/3/2016-3/ 22على الزيارة التي تمت في الفترة 

( عينة في 5962، مقارنة ب )2016( عينة غذاء في النصف االول من العام 5328تم استقبال وتحليل ) •

 . 2015نفس الفترة من العام 

، 2016( عينة خالل النصف االول من العام 2664بلغ عدد عينات المياه التي تم جمعها وتحليلها ) •

   . 2015( عينة في نفس الفترة من العام 2942مقارنة ب )

 :2016تم تمديد وعقد اتفاقيات جديدة مع الجهات التالية خالل النصف االول من العام  •

فندق كراون بالزا / عمان، فندق اإلنتركونتيننتال / عمان، فندق مينا / العقبة، فندق الموفنبيك / البتراء، 

لية، فندق الموفنبيك / فندق ماي هوتيل، فندق دبل تري، فندق كراون بالزا/البتراء، مدرسة العقبة الدو

تاال باي، فندق راديسون بلو / تاال باي، فندق هوليدي إن / البحر الميت، فندق مارينا بالزا، فندق 

الكمبنسكي / العقبة، فندق هوليدي إن / عمان، شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية، فندق 

، فندق الكابتن، فندق دايز إن، فندق الموفنبيك/العقبة، محطة العلوم البحرية، فندق جولدن توليب

سرايا  CCCاإلنتركونتيننتال / العقبة، ميناء حاويات العقبة، فندق كراون بالزا/البحر الميت، شركة 

لمراقبة نوعية المياه في منطقة الرصيف   UTEالعقبة/ العقبة، تم عقد اتفاقيات جديدة مع شركة 

ة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج الصناعي الجديد، استمرار الشراكة مع الهيئ

 (. PERSGAعدن)

( دينار مقارنة ب ) 163333) 2016بلغت ايرادات قياسات نوعية الهواء خالل النصف األول من العام  •

 2015( دينار خالل النصف األول من العام 116285

( 739428دينار مقارنة ب )  (967832) 2016بلغت ايرادات المختبر خالل النصف األول من العام  •

 .  2015دينار خالل النصف األول من العام 

خالل نفس  1712خالل النصف االول من هذا العام مقارنة ب  1891بلغ عدد المتعاملين مع المختبرات  •

 .   number of customersالفترة من العام الماضي 

 ء وتحديث األجهزة. تخصيص مبلغ نصف مليون دينار دعم للمختبرات لغايات شرا •

 

 

 :اإلقليم ولواء القويرة

 

تعمل السلطة اآلن على تعريف المستثمرين بمزايا والخدمات التي من الممكن تقديمها للمستثمرين في 

لواء القويرة، وتعريفهم بالمناطق التي تم تحديد استخداماتها )كما تم ذكره أعاله(، حيث أبدى عدد من المستثمرين 

 باالستثمار في المجاالت التالية:اهتمامهم 
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 مصنع طبي •

 ( فرصة عمل(2,000مصنع مالبس )من المتوقع أن يسهم بتوفير ما يزيد عن ) •

 مصنع الستخراج السيليكا •

 مصنع لإلسمنت  •

 تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين الباكستانيين •

 

 

 

 :قطاع الخدمات في اإلقليم

 

 والخاصة باإلقليم:قامت المفوضية بإنجاز األمور التالية 

دينار أردني وبنسبة إنجاز  ألف (85,000كافة وثائق عطاء الملعب الخماسي /القويرة وبكلفة ) •

( من %50) ( مع إصدار أمر المباشرة بتنفيذ الملعب الخماسي / القويرة وقد أنجز حتى تاريخه100%)

 العطاء.

( مليون 3.5لموقع الطاقة الشمسية وبكلفة )كافة وثائق عطاء خدمات الدراسة والتصميم للطريق الواصل  •

 (.%100دينار أردني وبنسبة إنجاز )

من مشروع خدمات الدراسة والتصميم ألعمال البنية التحتية لقرية الخالدي بكلفة تقديرية  %55ما نسبته  •

 ( دينار أردني.80,000)

ير والشاكرية والراشدية( المخططات الشمولية لتوسعة قرى اإلقليم )الديسة والطويسة والغال ومنيش •

 لمواكبة الزيادة في عدد السكان.

( دينار أردني 13,500مسار خط كيبل الكهرباء المغذي لحرفية القويرة مع تركيب المحول وبكلفة ) •

 (.%100وبنسبة إنجاز )

 ( معاملة افراز مختلفة لقرى االقليم.14) •

 ( معاملة ترخيص داخل حدود التنظيم.48) •

 من اللجان المختلفة التي تخص عمل مديرية شؤون اإلقليم. المشاركة بالعديد •

 وقامت المفوضية بإصدار التالي:

  (.220مخططات موقع تنظيمي عدد ) •
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 (.132اصدار أذونات أشغال مياه وكهرباء عدد )      •

 

 اهم انجازات منطقة رم الطبيعية :

 

( في منطقة وادي رم لمنظمة SOCحالة الحفاظ )إعداد تقارير تقييم القيمة العلمية البيئية والثقافية وتقرير  •

 اليونسكو .

( في منطقة وادي رم في االجتماع SOCمناقشه تقييم القيمة العلمية البيئية والثقافية وتقرير حالة الحفاظ  ) •

، وكانت النتائج ايجابية واثنت المنظمات الدولية ) )7/2016/  20-10( في الفترة من )  40الدولي رقم ) 

IUCN ICCOMS , UNESCO  على التقدم الملموس في ادارة الموقع وجهود االستجابة الستدامته )

 والحفاظ عليه  .

و ترجمتها للغة  2019 -2015االنتهاء من اعداد المراجعة الثانية لخطة االدارة باللغة االنجليزية لألعوام  •

 العربية .

ة إطالق في البريه للبدن  كمرحلة اولى  من مشروع الشيخ االستمرار في التقييم االولي بعد تنفيذ أول عملي •

 محمد بن زايد آل نهيان القلمة وإطالق البدن تمهيدا لتنفيذ االطالق في المرحلة الثانية .

تم اعداد وتقديم تقرير فني اداري مالي شامل لمشروع سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان الطالق المها  •

 جائزة الدانة للتميز في دولة االمارات العربية المتحدة . العربي للترشح في مسابقة 

(  الممولة من خالل  Business Planمناقشة واعتماد النسخة النهائية للخطة التجارية لمنطقة وادي رم )  •

وزارة ) ( مع الجهات الشريكة UNDPمشروع دمج التنوع الحيوي في القطاع السياحي في االردن ) 

، المجتمع المحلي ، اصحاب المخيمات   RSCNدالء السياحيين ، وزارة البيئة ، السياحة ، جمعية اال

 السياحية ، وسائل االعالم (.

 BUFFER ZONE)  سات النطاق العازلمناقشة التقرير الرابع والخامس واالنجازات التي تمت في  درا •

ع السياحي في االردن ) (  لمحمية وادي رم الممولة من خالل مشروع دمج التنوع الحيوي في القطا

UNDP . ) 

  IUCNتنفيذ مشروع المسارات البيئية السياحية في مناطق مختلفة داخل المحمية بالتعاون مع منظمة  •

 (.  GISوتحديدها على خرائط ) 

اعتماد الشروط المرجعية لتطوير مكاتب االستقبال وقاعات العرض والفيلم الترويجي في مركز الزوار  •

 ( .  UNDPل مشروع دمج التنوع الحيوي في القطاع السياحي في االردن )الممولة من خال

( دينار لتغطية تكاليف تنفيذ المسوحات االثرية والنقوش الصخرية في  10000توفير التمويل الالزم بقيمة )  •

ن محمية رم بالتعاون مع دائرة االثار العامة ومشروع دمج التنوع الحيوي في القطاع السياحي في االرد

(UNDP  . والمباشرة بتنفيذ المرحلة االولى الستكمال متطلبات الشق الثقافي من ملف التراث العالمي ) 

تنفيذ مشروع الحديقة البيئية ومتابعتها بشكل مستمر في المدارس لرفع الوعي البيئي لدى الطالب عن  - •

 طريق التجربة العملية.

ن مع مشروع سمو الشيخ محمد بن زايد القلمة واطالق اعداد وثيقة مشروع وحدات االستزراع بالتعاو - •

 البدن إلعادة تأهيل الغطاء النباتي في المنطقة من خالل طلبة المدارس .

تنفيذ المهرجان البيئي السنوي في منطقة وادي رم وبرنامج الملتقى الصيفي مع صغار السن و مجموعة من  •

 .نادي 16مدارس المستهدفة في البرنامج التعليمي وعددها المحاضرات البيئية مع اندية حماية الطبيعة في ال
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 2016للعام  6( إحصائيات الزوار و المركبات في منطقة وادي رم لغاية شهر 17جدول)

الكرفانالصندوق الهاشميالسيارات 35 دالسيارات 20 د الشهر غير االردنيين االردنيون والمقيمونالطالب االردنيون الشهر 
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دينار 152674.5مجمل االيراد لتاريخه

احصائيات الزوار والمركبات في منطقة وادي رم لغاية شهر6 للعام 2016
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 (: دخل المجتمع المحلي من النشاطات السياحية 18جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العام Till 6/2016

1416  جمعية رم  عدد المخيمين  5368 عدد المركبات 

7346  جمعية الديسة  معدل عدد ليالي التخييم  1 الدخل 

الصالحية والشاكرية  407 السعر / ليله  25

الدخل  134205

المجموع 9169

المجموع الكلي  320057.5

دخل المجتمع المحلي  من النشاطات السياحية 

حصة الجمعيات من ايرادات مركز الزوار مجموع الدخل من التخييم  مجموع الدخل من المركبات 

4473

176683.5
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المدينة  شؤونمفوضية ( 4.4  

 

وعلى مدار الساعة، وهي الواجهة االولى لكافة شرائح متلقي الخدمة.تقدم مفوضية المدينة خدمات يومية   

 

 أهم اإلنجازات في قطاع االشغال والبنية التحتية: ❖

 

 3,897,420بقيمة مالية بلغت   هندسي جديد عطاء29تجهيز وطرح  2016تم  خالل النصف األول من عام  

حيث   .2015دينار خالل النصف األول من عام  296,872دينار مقابل عطاءات لم يتجاوز قيمتها المالية 

 %72دينار على ما نسبته  2,785,723والبالغة قيمتها حوالي  انشاء وتجهيز البنية التحتيةحازت عطاءات 

، يليها عطاءات 2016ة  للتنفيذ خالل النصف األول من عام من اجمالي قيمة العطاءات المجهزة والمطروح

 . %13الف دينار وبأهمية نسبية بلغت  497.1وبقيمة مالية بلغت الصيانة والتأهيل مشاريع 
 

 ومن الجدير بالذكر في هذا المجال، أن معظم هذه العطاءات ركزت على تعبيد الطرق وتخطيط الشوراع 

وصيانة طبقة األسفلت وإعادة ترقيع وصيانة األرصفة للمناطق التجارية األولى والثانية والثالثة ومواقع 

متفرقة داخل مدينة العقبة، وتنفيذ الطريق الواصل ما بين منطقة الكرامة ومنطقة الشامية في العقبة، واعمال 

ة، هذا باالضافة الى تنفيذ خطوط شبكات انارة قرية رم في محافظة العقبة وتنفيذ ملعب خماسي في القوير

الصرف الصحي وصيانة واعادة تأهيل الوحدات الصحية في مختلف المناطق. ناهيك عن عطاء اعمال تأهيل 

ساحة الثورة العربية الكبرى وتضمينها عناصر تنسيقية وتجميلية وخدمية متكاملة ليتسنى تقديم الساحة كمنتج 

عديد من االعمال االخرى التي من شأنها تجهيز البنية التحتية المالئمة ومقصد سياحي، باألضافة الى ال

وصيانتها وتأهيلها لضمان توفير حياة كريمة ومريحة لكل من القاطنين والزوار والسياح ورجال االعمال 

 والمستثمرين. 
 

 :أهم اإلنجازات في مجال النظافة والصحة الغذائية ❖

 

تعنى مفوضية المدينة بادارة عمليات نظافة مدينة العقبة ومراقبة أداء شركة النظافة. حيث تم جمع ونقل ما  

ألف طن خالل  24مقارنة بـحوالي  2016ألف طن من النفايات خالل النصف األول من العام  28يقارب من 

شراء  2016نصف األول من عام . كما تم خالل ال%16.7، اي بزيادة نسبتها  2015نفس الفترة من العام 

حاوية تخزينية للنفايات بمختلف االحجام والسعات مقارنة مع عدم تزويد مدينة العقبة باي  1257وتوفير 

. هذا باالضافة الى القيام بأعمال كناسة الطرق 2015حاوية جديدة للنفايات خالل  النصف األول من عام 

تر، علما بأن هذه الخدمة لم تكن متوفرة في النصف االول من ألف كيلوم 103والشوارع بصورة آلية وبطول 

تمشيط الشواطئ وتنظيفها آلياً  2016، وعلى نحو مماثل تم خالل النصف األول من عام 2015عام 

ألف متر مربع علماً بأن هذه الخدمة لم تكن متوفرة خالل النصف االول من عام  172وبمساحة تقدر بحوالي 

2015. 
 

كما تقوم مفوضية المدينة بالعديد من اإلجراءات التي من شأنها التحقق من نظافة المنشآت الغذائية 

والعاملين بها ومن المواد الغذائية المتوفرة بها من خالل اخذ العينات الغذائية للتحليل والتأكد من سالمتها. 
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 44اتالف ما يقارب من  2016عام  ونتيجة للعديد من االجراءات التفتيشية، تم خالل النصف األول من

 52طن من المواد الغذائية لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية والقواعد الفنية، كم تم تحرير 

منشأة وايقاف منشأة واحدة عن العمل. 20مخالفة صحية بحق منشآت غذائية واغالق   
 

عديد من المحاضرات واللقاءات التدريبة وإلحراز تقدم في هذا المجال، تقوم مفوضية المدينة بتقديم ال

ضافة الى عقد العديد من البرامج ، باإللتوعية العاملين في المنشآت الغذائية بأهمية صحة وسالمة الغذاء

والحمالت التوعوية في التعامل الصحي مع األغذية والنظافة الشخصية لكل من الطالب والعاملين في 

كومية والخاصة. المقاصف في جميع مدارس العقبة الح  
 

تم البدء بترخيص المحالت التجارية من خالل المناطق بتاريخ  أهم اإلنجازات في مجال التراخيص: ❖

. مع العلم ان نسبة انجاز مديرية التراخيص للمعامالت الوارده لها بلغت خالل النصف األول من 1/4/2016

 .%78ما نسبته  2016عام 
 

قامت مفوضية المدينة بالعديد من االجراءات دينة وادارة المرافق العامة: أهم اإلنجازات في قطاع تجميل الم ❖

زراعة ما يقارب من  منها 2016الهادفة الى تحضير وتجميل مدينة العقبة خالل النصف األول من عام 

إنشاء  2016الف شتلة. كما تم خالل الفترة ذاتها من عام  12شجرة بمختلف االنواع وزراعة وانتاج  3527

 ونافورة واحدة وميدان معاذ الكساسبة ومشروع الدرب. متنزه عام واحد
 

اهتمت مديرية رقابة شؤون المناطق بتحديد وحصر وتوثيق أهم اإلنجازات في قطاع الرقابة التنظيمية للمدينة:  ❖

 964 وتحليل ومتابعة ومعالجة المالحظات الميدانية لجميع المديريات التابعة لمفوضية المدينة حيث بلغت

 .2016مالحظة وشكوى خالل النصف األول من العام 
 

 تصريح بالحفر. 53شكوى واصدار  3064تم التعامل مع حوالي أهم اإلنجازات في قطاع التنسيق والعمليات:  ❖

 

 

 

 

 أهم المشاريع المشتركة مع شركة تطوير العقبة:

 انشاء مواقف سيارات لجزيرة الملك عبد هللا. )قيد التنفيذ( •

 وتنظيم عمليات ادامة المتنزه البحري. )قيد الطرح(ادارة  •

 تصميم مرسى القوارب في منطقة الشاطئ األوسط. )قيد التصميم( •

 انشاء سدود على مجرى سيل وادي اليتم. )جاهز للطرح( •

 مشروع انشاء نظام توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. )قيد الطرح( •

 الة(مشروع المدارس المجمعة للذكور. )قيد االح •

 تطوير مجرى سيل الشاللة. )قيد الدراسة األولية( •

 الدراسة الفنية والهندسية ألنظمة البنى التحتية القائمة في العقبة. ) قيد الدراسة( •

 مشروع تطوير السوق الشعبي. )قيد الدراسة األولية( •
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 مشروع مواقف السيارات في التجاريات. •

 تعديل مسار الطريق الساحلي. ) قيد الدراسة( •

 ربط خدمات البنية التحتية لمشروع المعبر. )قيد الدراسة( •

 انشاء مالعب.  )قيد الطرح( •

 ) تم األنتهاء من تنفيذ الميدان(ادارة ميدان الشريف حسين بن علي.  •

 

 

 


