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 2017ملخص االنجازات
البنية االساسية والطرق 

قات سدا مائيا، اضافة الى شبكة تصريف مياه داخل املدينة الستيعاب كل التدف34خطة تتضمن انشاء تنفيذ •
.وتزويد املنطقة بنظام رصد وانذار مبكراملائية خالل املوسم املطري 

االنتهاء من البنية التحتية ملشروع مرجان املهندسين •

انشاء املدينة العمالية الجنوبية•

تطوير دوار سمو االميرة هيا بنت الحسين •

طرح عطاء البنية التحتية للمناطق االستثمارية في لواء القويرة•

LEDاستبدال وحدات االنارة التقليدية في شوارع العقبة بوحدات توفير الطاقة •

جارية ومواقف محال ت)احالة عطاء تطوير املنطقة التجارية الثانية و توفير فرص استثمارية في التجارية االولى •
(سيارات

احالة عطاء تنفيذ مجمع املدارس املركزية في العقبة •

تنفيذ خط مجاري في منطقة الرابية اتصاال بالخط الرئيس ي •



 2017ملخص االنجازات
البنية االساسية والطرق 

نتفيذ طريق جامعة العقبة للتكنولوجيا •

تنفيذ طرق متعددة في منطقة امليناء الجنوبي•

تطوير الطريق الخلفي•

تطوير وتعديل الطريق الساحلي عند القرية السياحية الجنوبية •

متر في املنطقة الصناعية الجنوبية 1500انشاء طريق بطول •



 2017ملخص االنجازات
النقل والخدمات اللوجستية

ميناء العقبة انشاء مداخل ومخارج. إحالة استكمال املرحلة الثالثة لالعمال البحرية للميناء الجديد ليصبح عدد االرصفة االجمالي تسعة ارصفة•

الجديد 

قع ديد الى مو مباشرة العمل في صوامع الحبوب في امليناء الجديد مع اضافة معدات العادة التصدير  و تحويل موقع صوامع الحبوب في امليناء الج•

لوجستي متكامل

استالم الرزمة الثانية من املرحلة االولى للميناء الجديد والبدء بتهيئتها للتشغيل من قبل شركة ادارة وتشغيل املوانئ•

طرح عطاء وضع املخطط الشمولي ملنظومة املوانئ •

اطالق مشروع اتمتة عمليات امليناء الجديد •

طرح عطاء معدات املنزلق البحري في ميناء الخدمات البحرية الجديد •

طرح توريد وتركيب املساعدات املالحية •

تطوير مرافق محطة الركاب•

االستالم النهائي ملشروع الغاز النفطي املسال واالستالم النهائي مليناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي املسال •



 2017ملخص االنجازات
النقل والخدمات اللوجستية

البدء بتنفيذ اعمال املرحلتين الثانية والثالثة من صوامع امليناء الجديد •

استكمال منشآت وساحات الساحة الجمركية لسلطة املنطقة على الطريق الخلفي  واتمتة عملياتها•

تنفيذ االعمال االمنية في مطار امللك الحسين الدولي•



 2017ملخص االنجازات
النقل والخدمات اللوجستية

عن % 3زيادة مليون طن من خالل موانئ العقبة خالل الفترة ما بين كانون ثاني وتشرين ثاني من العام الحالي ب17مناولة •
2016العام 

ومن املتوقع ان تصل 2017مليون دينار حتى شهر تشرين ثاني 68وصلت ايرادات شركة العقبة الدارة وتشغيل املوانئ الى •
مليون مع نهاية العام75الى 

حاوية579610حتى اليوم ( 4ساحة )عدد الحاويات التي تم مناولتها في الساحة الجمركية •

ات املعنيةالبدء باجراءات استالم مرافق وارصفة امليناء الجديد ووضع خطة االنتقال والتشغيل بالتنسيق مع الجه•

.  2015مقارنة بعام % 42تم خفض معدل مدة مكوث الحاويات لـسبعة أيام فقط بما يقارب •

.  حاوية726163عدد الحاويات التي تمت مناولتها لتاريخه بلغ •

ألوسط حصلت شركة ميناء حاويات العقبة على جائزة إشادة لجنة التحكيم املستقلة لجائزة جنوب آسيا والشرق ا•
"  التميز البيئي"ئات وأفريقيا عن تميزها التشغيلي إثر ترشيح ميناء الحاويات ضمن القائمة النهائية لنيل ثالثة جوائز عن ف

". األمن والسالمة"و" وأفضل مشغل موانئ"

اع النقل في العالم حصلت الشركة على جائزة التطوير املستدام للموانئ البحرية من قبل لجنة تحكيم جائزة التميز في قط•
. Transport Arabia Excellence Awardsالعربي 



 2017ملخص االنجازات
النقل والخدمات اللوجستية

توفير قوارب اإلسعاف واإلنقاذ البحري •

اجراء الدراسة األمنية للموانئ واملطار في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة•

اجراء دراسة الجدوى االقتصادية إلنشاء ميناء بري في معان•

اجراء الدراسات الخاصة بتحسين مجمع شاحنات الراشدية•

اجراء دراسة سلسلة النقل والتزويد ملوانئ العقبة وبيئة األعمال اللوجستية•

املراكز الجمركية عطاء توريد وتركيب وتشغيل بوابات الكترونية ذكية في•

شراء وتوريد آليات مناولة الحاويات  •

(X2)انشاء الساحة الجمركية •

(9)انشاء ساحة النقل الداخلي •

مشروع الحوسبة/ املركز الجمركي الجديد •

تحضير وثائق عطاء قارب مكافحة التلوث•

اجراء دراسة تقويم مؤشرات األداء الرئيسية مليناء الحاويات•
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مطار امللك الحسين الدولي/ النقل والخدمات اللوجستية

الف مسافر في العام 180ليصل الى 2016باملقارنة مع نفس الفترة من العام (% 23.6)ازدياد أعداد املسافرين بنسبة •

2017

.2018اعادة تشغيل الخطوط الجوية التركية في مطار امللك الحسين الدولي اعتبارا من شهر اذار •

لسنكي ستكهولم البدء بتشغيل رحالت طيران منتظمة بين العقبة وبيروت و القاهرة دبي، اضافة الى رحالت إلى بروكسل ه•

وكوبنهاغن

تقريبادينار مليون ( 22)قيمتهابلغتمن خالل منحة كندية تركيب أجهزة الكشف عن االشعة على جميع مداخل املطار •

.تسهيل تشغيل رحالت شركة كورال في مطار امللك الحسين الدولي•

"Branding"مشروع هوية املطار وتحسين الفراغات في مباني املسافرين اطالق •

.مليون دينار تقريبا( 3)احالة املشروع بقيمة تتمحيث طار املمشروع منامات األجهزة األمنية العاملة في •

مشـروع تعديالت وتحسينات على مداخل املقصورة امللكية العامرة في املطار•

مشروع تحسينات على مناطق فرز األمتعة في مباني املسافرين•



 2017ملخص االنجازات
السياحة

%45اشغالنسبةتحققوبحيث2017ايلول لغايةسائحالف500العقبةزار •

.سائحالف55يقاربمامتنهاعلىسياحيةباخرة38الىاليوملغايةالسياحيةالسفنعددوصل•

ايلةواحةومشروعالعقبةسرايامشاريعاحدفيالتوظيفوبدءجديدينفندقينافتتاحتم•

محددةأسواقمنسياحاستقطابعلىتعتمداألحمر البحر علىسياحيكمقصدالعقبةلتسويقحوافز نظاماليهتطوير •
العقبة،فيالسائحيقضيهاليلةكلعنماديحافز مقابلالسياحجذببهدفمتخصصةشركاتمعالتعاقدخاللمن
.رمواديأو /و

ثقافيةو ورياضيةفنيةوفعالياتالتسوق مهرجاناهمهامنالسياحيةالفعالياتمنالعديدواستضافةتنظيمتم•
الوجهاتحدكاالعقبةالدراجالجولفلرياضةدوليةبطولةمناكثر وتنظيم(اذار–شباط)العقبةكرنفالمنهاعديدة

.الجولفلرياضةالرئيسية

الحاليالشهر نهايةاطالقهسيتملغة12بـللسياحةجديدالكترونيموقعتصميم•

املرجانلنمو ومحطةسياحيامعلمالتكون العقبةخليجفيC130طائرةاغراق•

ARCالترويحيمجمعتطوير استكمال•



 2017ملخص االنجازات
تطوير املنتج السياحي

خدماتهسويةورفعالصحيالقطاعتطوير الىالهادفالطبياملجمعملشروعاملستثمرينقبلمناالهتمامإبداءرسائلاستقبال•
العالجيةالسياحةمجالفياملنطقةتنافسيةوزيادةاملنطقة،وزوار ألهاليمتميزةطبيةخدماتوتوفير 

والخاصةيةالعاملواملواصفاتالشروطحسبمتكاملةرياضيةمدينةالنشاءاملستثمرينقبلمناالهتمامإبداءرسائلاستقبال•
.الدوليةالرياضيةباملدن

بحريةبواجهةللترفيهمقصدالىوتحويلهالناديفياملقدمةالخدماتمستوى لرفعامللكياليخوتناديتطوير •

ومطاعمسوق بالصيادين،خاصمرفأ)الثورةوساحةالجنوبيةالحفائر منطقةبتطوير الخاصةالعطاءاتوطرحالتصميماعداد•
(للتنزهمائيمجرى للسمك،

علىمطلفريدموقعيفمتميز وترويحيسياحيمنتجع)استثماريةكفرصةسيطرحوالذياملطلملشروعالتحتيةالبنيةيتطوير البدء•
(البحر

املحترفيندوريضمنفيهمباراةمناكثر واقامةالرئيس يامللعبافتتاحتموقدالقدمكرةمالعبتنفيد•

شاطئيةباطاللةنجوماربعفندقمنهاالسياحيالقطاعفياستثماريةفرصطرح•

(واملرافقالخدمات)الجنوبيةالشواطئتطوير •
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محفزات اضافية لالستثمار 

من الرسوم املطلوبة على ان يتم العمل بهذا القرار فور صدوره وملدة عام واحد% 50تخفيض رسوم التسجيل بواقع •

فتح باب تصويب اوضاع العمالة الوافدة في املؤسسات املسجلة فقط•

 عنــد التصــدير لخســواق الخارجيــة مــن خــالل مينــاء الحاو •
ل
يــات مقــداره مــنح املصــانع املســجلة لــدى الســلطة خصــما تاــجيعيا

من اجمالي البدالت املدفوعة لشركة ميناء حاويات العقبة % 50

استحداث مكتب في السلطة يعمل على التنسيق بين التجار واملخلصين واطراف املنظومة الرقابية •

عر تاــجيعي طــرح مجموعــة مــن قطــع األرادــ ي املــزودة بخــدمات البنيــة التحتيــة للبيــع فــي املنطقــة الشــمالية مــن العقبــة بســ•
إلنشاء املشاريع اإلسكانية 

ركبـة معفـاة م) منح غير األردني الذي يقوم بشراء وتملك وحدة سكنية بسعر ال يقّل عن مائة ألف دينـار مجموعـة مـن املزايـا •
(اعوام واثاث منزلي معفى من الجمارك ملرة واحدة5من الجمارك واقامة ملدة 

اة رياضـــة تبنـــي اقامـــة ثالثـــة مهرجانـــات للتســـوق والســـياحة ودعـــم منظجـــي الدـــرامج الســـياحية لجـــذب املزيـــد واســـتقطاب هـــو •
دوالرا عن كل سائح يتم استقطابه من خالل هذه املكاتب 20الغوص مقابل دفع مبلغ 
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املناخ االستثماري 

14دونم سوف تشمل 900توقيع اتفاقية مع مجموعة املناصير النشاء مدينة صناعية في املنطقة الصناعية الجنوبية بمساحة •

مصنع ومحطة تحلية ملياه البحر 

ة توقيع اتفاقية مع غرفة شنزن الصينية ومدينة العقبة الصناعية الدولية النشاء مدينة صناعية في منطقة القوير •

توقيع اتفاقية بيع وتطوير مع شركة كثربا لالستثمار القامة مجمع تجاري •

.2016مؤسسة خالل عام 192مؤسسة مسجلة مقابل 252هو 2017عدد املؤسسات التي قامت بالتسجيل ألول مرة خالل عام •



 2017ملخص االنجازات
تنمية املجتمع املحلي

(طالب وطالبة600)منح  السلطة للتعليم الجامعي برنامج•

(دعم ملتقى طالبات الجامعة االردنية, الحنجرة الذهبية)مبادرات تعليمية مثل 8دعم •

اقة دعم الجمعيات التي تعنى بذوي االع, دمج االطفال املعاقين , برامج تدريبة متخصصة , معينات طبية )برنامج ذوي االعاقة •

مبادرة مشروعك للمشاريع الريادية •

(توقيع اتفاقية الصالة الباراملبية و انشاء صندوق لدعم الرياضة)دعم الرياضة والشباب •

(اتفاقية مع جمعية تكية ام على وشركة تطوير العقبة) برنامج مكافحة الفقر الغذائي •

(التدريب والتأهيل للفتيات , اللجان النسوية , التوعية والتثقيف االسري )برنامج دعم املراكز التنموية في القرى •

(ةاملسرحيات التفاعلية الهادف, البرامج التوعوية والتثقيفية , الحقائب املدرسية , دورات تدريبية ) دعم املرأة والطفل •

النادي الصيفي لالطفال•

(التأهيل املجتمعي ) التوعيه املجتمعية •

برامج املبادرات التنمويه واملحفظه االقراضية5•

احياء جديدة لبرنامج تطوير االحياء السكنية 3اضافة •

شراء كتب ومقتنيات للمكتبة العامة وتطوير و تفعيل املكتبة املتنقلة•

تطوير و توسعة متحف العقبة التراثي•
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شؤون االقليم

%.95مشروع الدراسة والتصميم العمال البنية التحتية لقرية الخالدي بنسبة •

ايصال التيار الكهربائي لقرية الخالدي •

القويرة / مباشرة العمل ملشروع صيانة مبنى املركز الصحي •

سالسل العقبة واحالة عطاء عبارة رم واعمال صيانة الطرق واعمال صيانة لالرصفة وقناة و /تعبيد وصيانة الطرق داخل منطقة رم•
حجرية

الف دينار وبنسبة انجاز ( 2.300.000)القويرة بلكلفة -انجاز مشروع الطريق املوصل الى موقع مشروع الطاقة الشمسية العقبة•
98.%

مية تصوير جوي واعداد مخططات للتوسعة التنظيمية ملنطقة القويرة والشهيبي و الديسة ملعالجة االختالالت التنظي•

ادقة عليه من قبل االنتهاء من اعمال الرفع املساحي والتوسعة التنظيمية لقرية رم واعداد املخطط التنظيمي املقترح للتوسعة للمص•
. املجلس حسب االصول 

 على رفع سوية الخدمات والعمل على تلبية حاجات البلديات من خ•
ً
الل تفويض دعم املجتمع املحلي والبلديات وبما ينعكس ايجابا

.  االراض ي لهم واعداد املخططات
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الجمركية وتسهيل التجارةالخدمات

بقية اراد ي تطبيق االتفاقيات التجارية على البضائع املخزنة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عند دخولها ل•
.اململكة

لها لبقية اعفاء مدخالت االنتاج االجنبية ملنتجات املصانع املقامة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عند دخو •
.اراد ي اململكة من الرسوم الجمركية والضرائب االخرى 

من )من رسوم العبور على السفن القادمة واملغادر لقناة السويس ومقصدها موانئ العقبة %( 50)تطبيق خصم •
(.31/8/2018ولغاية 1/9/2016

من ضريبة اعفاء املؤسسات التي تمارس نشاطا اقتصاديا في مواقع التخزين في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة•
.عند التصدير واعادة التصدير والترانزيت%( 5)الدخل البالغة 

اصة مسددة املوافقة على اعتبار املوجودات الثابتة التي منحت اعفاءات بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخ•
.سنوات من تاريخ ادخالها( 5)القيود بعد مض ي 

.استحداث وحدة ادارة املعابر لتطوير واعادة تاهيل املراكز واملعابر الجمركية•
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الجمركية وتسهيل التجارةالخدمات

.ة االقتصاديةتسهيل دخول وخروج وتصنيع املواد الغذائية خاصة املشتراه من املنطقة الجمركية واملرسلة الى املنطق•

لتغطية الطرق انشاء غرفة تحكم وسيطرة وتركيب كاميرات بموجب اتفاقية مع هيئة االتصاالت امللكية ومحطات مراقبة•
.واملنافذ الترابية ومواقع تخزين البضائع

.تركيب بوابات الكترونية جمركية لغايت مكافحة التهريب املنظم وتسهيل حركة انسيابية البضائع•

.تكليف مدعي عام جمارك متخصص بالتحقيق بالقضايا الجمركية املحكومة بقانون املنطقة•

.دنم( 13)توفير ساحة امنة لالحتفاظ باملواد الخطرة وااللعاب النارية وبمساحة اجمالية مقدارها •



 2017ملخص االنجازات
نتائج ملموسة على مستوى انسيابية حركة البضائع

%(.45)ايام وبنسبة تحسن بلغت ( 7.6)يوم الى ( 13.2)انخفاض وقت مكوث الحاويات املعبأة من •

.مليون دينار وبأثر ايجابي على القطاع التجاري ( 19)انخفاظ ايرادات تخزين حاويات البضائع بما يقارب •

%(.  47)انخفاظ قيمة استيراد السلع التي تصنف اكثر خطورة جمركيا الى املنطقة وبنسبة •

.بدون اية ازمات أو تكدس او اية معيقات 2017و2016مرور شهر رمضان املبارك لعامي •



 2017ملخص االنجازات
شؤون البيئة واملحافظة عليها

.ألف دينار60بتكلفة مالية مقدارها 2017تنفيذ الدرنامج الوطني لرقابة بيئة خليج العقبة لعام •

نطقة من خالل تنفيذ الدرامج الرقابية ملراقبة على مصادر املياه ومحطات التنقية ورقابة نوعية الهواء املحيط في امل•
ة املختلفة محطات الرصد الثابتة واملختدر املتنقل وبرنامج التحقق من انبعاثات املداخن في املؤسسات الصناعي

.دينار60760اتالف ، واملبالغ املالية املحصلة للرسوم االتالف ( 91)2017بلغ عدد االتالف خالل عام •

.اعداد مسودة مواصفة قياسية لنوعية املياه في االحواض االصطناعية •

مخالفة بيئية1000معاملة بيئية  وعمل 4180منح املوافقات البيئية ملا يقارب •

.مشروع19بلغت عدد املشاريع التي صنفت من الفئة األولى واحتاجت  لتقييم شامل لخثر البيئي •

عمان، فندق \فندق إياس :  في مجال فحوصات املياه مع كل من 2017تم توقيع اتفاقيات جديدة خالل العام •

عمان، فندق –،فندق اوريكس، مستشفى فيالدلفيا JERDSبيوريفاج،الجمعية امللكية لحماية البيئة البحرية 

.عمان، املستشفى اإلسالمي، مستشفى العقبة الحديث، فندق ومنتجع شمس األردن-فيرمونت 



 2017ملخص االنجازات
شؤون البيئة واملحافظة عليها

لعينات "  ”Chemical Oxygen Demand (COD)تجهيز جميع متطلبات الحصول على االعتماد لفحص •
.املياه واملياه العادمة

نية  تفعيل فحوصات العناصر املعدنية والعناصر املعدنية الثقيلة في عينات الغذاء واملياه باستخدام تق-•
“Conductively Coupled Plasma -Mass Spectroscopy detector(ICP_MS)”

أيام عمل من تاريخ دخول 3تجهيز جميع متطلبات تفعيل الفحص السريع للساملونيال بحيث يتم اصدار النتائج خالل •
.العينات للمختدرات

.فحوصات انبعاثات املداخن لعدد من املصانع في املنطقة الصناعية الجنوبية•

.  عشر موقع ضمن مدينة العقبةالثني  H2Sقياسات تركيز غاز كدريتيد الهيدروجين •

.تنفيذ برنامج االشتراطات البيئية لبواخر الفحم في امليناء الجديد•

القياسات الطارئة باستخدام املختدر املتنقل في مواقع مختلفة في منطقة العقبة•



 2017ملخص االنجازات
شؤون خدمات املدينة

مليون دينار ، 26يوميا  بقيمة تمويل 3م40000يوميا الى 3م12000في شمال العقبة من مشروع تمويل توسعة محطة التنقية امليكانيكية •

.مليون دينار18وتبلغ مساهمة السلطة 

مليون 2.5قيمة تنفيذ واالشراف على املشروع الخاص بمعالجة وزياده كفاءه تصريف مياه األمطار في شارع الفاروق والروافد املغذية له ب•

.دينار

.تنفيذ واالشراف على املشروع الخاص بمعالجة وزياده كفاءه تصريف مياه األمطار في شارع صالح الدين•

.الف دينار902تنفيذ واالشراف على مشروع معالجة وزياده كفاءه تصريف مياه األمطار في املناطق التجارية في محافظة العقبة بقيمة•

.تنفيذ اعمال تعديل مسار الطريق الساحلي في محافظة العقبة•

.إعادة تأهيل شارع األفران وعمل واجهات مقترحة•

.تصميم حديقة مرورية في التاسعة •

 من دوار فندق االنتر لغاية الجامعة األردنية•
ل
.تصميم مسار دراجات هوائية انطالقا

 مع البيئة الحضرية املحيطة •
ل
 وتفاعال

ل
إعادة تصميم حديقة سلجى بحيث تكون أكثر انفتاحا







 2017ملخص االنجازات
االداء املالي

2017مقدر البند 
اعادة تقدير 

2017
2020تأشيري 2019تأشيري 2018مقدر 

61.261.562.062.563.1االيرادات

33.732.934.034.635.2النفقات الجارية

17.116.517.117.517.9ةالنفقات الرأسمالي

50.849.451.152.153.1اجمالي النفقات

+10.0+10.4+10.9+12.1+10.4الوفر/ العجز 

موازنة سلطة منطقة العقبة 
(مليون دينار)



ملخص االنجازات 2017 

االداء املالي



ملخص االنجازات 2017 

االداء املؤسس ي

 الخدماتإنجاز•
ً
االستثمارمديريةواالعمارتراخيصمديريةبخدماتخاصةالكترونيةخدمة22اطالقتمحيثإلكترونيا

الجهاتمعلاملتكامااللكترونيالربطوالكترونياالطلباتتقديموااللكترونيالدفعخاصيةالخدماتهذةتوفرحيث
قصيرةالالرسائلخدماتخاللمناملعاملةمراحلعناملستثمرينواملواطنييناعالموالخدماتبهذةاملعنيةالخارجية

كافةواتاحةلهماملميزةالخدماتوتقديماملراجعينعلىبالتسهيلالسلطةتوجهاتضمنخدماتبطاقاتاستحداث•
(202)اعدادتمحيثالسلطةملبنىمراجعتهمقبلبتجهيزهايقومواحتىااللكترونياملوقععلىاملطلوبةوالوثائقاملعلومات

خدمةبطاقة

ايام(3-1)والجهدالوقتفيوفروتحقيقاالجراءاتمن%40يقاربمايختصربماوالتخزينالجماركاجراءاتهندسة•
.دينار(250-200)التكاليفخفظالىباالضافة

االستثماريةالنافذةموقعوتطويرتاهيل•

.املياهفيالليجيونيالفحصيخصفيمااألردنيةالصحةوزارةقبلمنرسميااملختبراتاعتمادتم•


