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كلمة معالي وزير النقـــــل
رئيـس مجلــس ادارة الهيئـة

يطيــــب يل اأن اأقدم التقرير ال�سنــــوي ال�سابــــع لهيئـــة تنظيــــــم قطـــاع النقــــــل العـــام والذي يعتـــرب 

ح�سيلة اجلهود والن�ساطات التي قامت بها الهيئة خالل عام 2008.

الهيئة  عملت  فقد  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  يف  الركاب  نقل  قطاع  دور  باأهمية  منا  واإمياًنا 

العام، حت�سني  النقل  اإىلان�ساء اطار عمل موؤ�س�سي فعال وم�ستدام خلدمات  اإ�سرتاتيجية تهدف  وفق 

وحت�سني  العام  النقل  خلدمات  الت�سغيلية  الكفاءة  زيادة  والريفية،  احل�سرية  املناطق  ل�سكان  التنقل 

خالل  ومن  الهيئة  حر�ست  ولقد  بيئيًا.  م�ستدامة  عام  نقل  خدمات  تطوير  املقدمة،  اخلدمة  نوعية 

قاليم وجلانها املتخ�س�سة على العمل بروح الفريق الواحد للقيام  مديرياتها ووحداتها يف املركز واالأ

باملهام املختلفة املناطة بها لتحقيق اأهدافها الرامية اإىل تنظيم قطاع النقل العام للركاب والو�سول 

اإىل م�ستوى عال من اخلدمات، و�سمن اإ�سرتاتيجية تنفيذية وا�سحة املعامل.

اإن حزمة امل�ساريع اال�سرتاتيجية التي عكفت الهيئة على تنفيذها على امل�ستوى املتو�سط والبعيد هي 

ال�سمان االكيد لرفع م�ستوى خدمات النقل وحتفيز املواطنني على ا�ستخدام و�سائط النقل العام. ومن 

هنا ياتي دور القطاع اخلا�ص يف اأخذ زمام املبادرة واال�ستثمار يف هذه امل�ساريع بعد اأن مت ار�ساء كافة 

الت�سريعات املنظمة  لعمليات دخول ال�سوق واملناف�سة.

اإن اعادة هيكلة قطاع النقل العام للركاب بكافة اأمناطه ب�سكل يكفل حقوق امل�سغلني احلاليني اأمر ال 

بد منه لتنظيم �سوق العمل وحماية م�سالح املواطنني والعاملني يف القطاع وزيادة االنتاجية وتعظيم 

وبناء  واال�سراف  املراقبة  يف  احلديثة  واال�ساليب  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  اإن  كما  املكت�سبات، 

يف  امل�ساعدة  اال�سا�سية  الركائز  اأهم  من  للركاب  العام  النقل  قطاع  عن  متكاملة  معلوماتية  قاعدة 

مثل  عمليات �سنع القرار املبني على املعلومة الر�سينة. ومن هنا جاء اهتمام الهيئة يف اال�ستخدام االأ

لتكنولوجيا املعلومات وتوفري كم كبري من املعلومات عن امل�سغلني والعاملني يف القطاع باال�سافة اىل 

معلومات عن العر�ص والطلب على خطوط نقل الركاب.

القطاع  هذا  وتنظيم  تطوير  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  االعلى  القائد  جاللة  توجيهات  تبقى  اخلتام  ويف 

اأر�ص  طار االكرب الذي نعمل من خالله لي�سعر املواطنني وعلى  وت�سويب او�ساع العاملني فيه هي االأ

الواقع التغيري النوعي يف خدمات النقل العام املقدمة لهم.

املهند�ص �سهل املجايل

دارة     وزير النقل / رئي�ص جمل�ص االإ
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ي�سعدين اأن ا�سع بني ايديكم التقرير ال�سنوي ال�سابع لهيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي يلقي ال�سوء 

على جوانب عمل هذه الهيئة خالل العام 2008 وبع�ص النتائج التي مت حتقيقها يف هذا القطاع احليوي 

والفعال يف م�سرية النه�سة ال�ساملة والتنمية امل�ستدامة يف اململكة. 

فلقد اأخذت هيئة تنظيم قطاع النقل العام على عاتقها ومنذ ان�سائها جت�سيد روؤى جاللة امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل على ار�ص الواقع من اجل ا�ستكمال بناء االردن الع�سري احلديث دولة 

موؤ�س�سات وجمتمع العدالة وامل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص واحرتام حقوق االن�سان. 

اإننا يف الهيئة ال ننظر اإىل عملية نقل الركاب باملنظور الكال�سيكي والتي تتمثل باالكتفاء بتوفري و�سائط 

النقل فقط واإمنا نحاول اأن نذهب اإىل ابعد من ذلك ونعترب نقل الركاب حت�سني نوعي لظروف احلياة 

املعي�سية للمواطن واأحد العنا�سر الهامة ملبداأ التنمية امل�ستدامة التي نن�سدها. وياأتي �سعينا هذا من 

خالل العمل املوؤ�س�سي، ا�سرتاتيجيات ق�سرية وبعيدة االمد، �سراكة فاعلة مع القطاعني العام واخلا�ص، 

معرفة كاملة بحجم الطلب على النقل ورغبات املواطنني .

اإن الهيئة ت�سعى وب�سكل حثيث اىل حتقيق اأهدافها واملتمثلة يف حت�سني قطاع النقل العام للركاب من 

خالل طرح دعوة ا�ستثمار ال�سكة اخلفيف بني عمان والزرقاء، واال�ستبدال التحديثي لو�سائط النقل 

العام وحت�سني البنية التحتية وادخال االنظمة احلديثة لو�سائط النقل العام وذلك لت�سهيل وحت�سني 

حياة املواطن.

واإدراًكا من هيئة تنظيم قطاع النقل العام باأهمية املعلومة واطالع كل مهتم بتطوير قطاع نقل الركاب 

على اأهم االجنازات التي مت حتقيقها يف عام 2008 فقد مت اإعداد هذا التقرير.

توجه بال�سكر اإىل  اإذ اأ�سع هذا التقرير بني يدي اجلهات املهتمة واملتابعني الجنازات الهيئة الأ واإنني 

دارة واأع�ساء جمل�ص اإدارة الهيئة وكافة موظفي الهيئة واىل جميع  معايل وزير النقل/ رئي�ص جمل�ص االإ

هداف املرجوة يف ظل ح�سرة  ال�سركاء الرئي�سيني للهيئة على دعمهم وم�ساهمتهم القيمة لتحقيق االأ

�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

املهند�ص جميل علي جماهد 

دارة     املدير العام / نائب رئي�ص جمل�ص االإ

كلمة مدير عام الهيئة
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                                                       عطوفة الدكتور محمد حامد
الفترة من 2001/12/5 ولغاية 2006/3/9

                                                       عطوفة الدكتور هاشم المساعيد
                                                       الفترة من 2006/4/9 ولغاية 2008/4/8

                                                       عطوفة المهندس جميل مجاهد
                                                       الفترة من 2008/4/9 ولغاية تاريخــه

المدراء العامون لهيئة تنظيم قطاع النقـل العــام
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مجلس إدارة الهيئة 

دارة / معايل وزير النقل/ املهند�ص �سهل املجايل رئي�ص جمل�ص االإ

نائب رئي�ص جمل�ص االدارة / عطوفة مدير عام الهيئة / املهند�ص جميل علي جماهد

أعضاء المجلس

 اأمني عام وزارة البلديات / عطوفة املهند�ص جمال اأبو عبيد 

 م�ساعد مدير االمن العام ل�سوؤون ال�سري / عطوفة العميد ظاهر الغرايبة 

نائب امني عمان / عطوفة املهند�ص عامر الب�سري 

�ستاذ عاطف البطو�ص/ قطاع خا�ص  معايل االأ

اللواء املتقاعد عطوفة ال�سيد اأحمد ال�سمور / قطاع خا�ص 

�سعادة املهند�ص ن�سال جربي / قطاع خا�ص 

�سعادة الدكتورة لينا �سبيب / قطاع خا�ص 
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الشعــار: 

توفري مقعد يف حافلة ال تتاأخر ول�سرائح املجتمع كافة.            

الرؤيــة:

مواكبة  على  قادر  للبيئة   و�سديق  اعتمادية  ذو  اآمن،  متكامل،  فعال،  للركاب  عام  نقل  نظام  توفري 

التطورات وتلبية احتياجات  كافة  �سرائح املجتمع.

الرسـالة:

تنظيم قطاع النقل العام للركاب وتلبية الطلب على خدمات النقل وامل�ساهمة يف التنمية االجتماعية 

واالقت�سادية امل�ستدامة من خالل تنمية وتطوير ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة وتعزيز ال�سراكة بني 

القطاعني العام واخلا�ص.

القيم التي نتبناها :

تتبنى هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاب يف �سبيل حتقيق اهدافها القيم التالية :

 التميز يف تقدمي اخلدمة

 ال�سفافية يف التعامل 

 دقة املعلومة

 حماية حقوق امل�سغل والراكب 

 ت�سجيع املناف�سة االيجابية

داء  حما�سبة االأ

 تكافوؤ الفر�ص

 حتقيق العدالة

األهداف االستراتيجية:

ان�ساء اطار عمل موؤ�س�سي فعال وم�ستدام خلدمات النقل العام.

حت�سني التنقل ل�سكان املناطق احل�سرية والريفية.

زيادة الكفاءة الت�سغيلية خلدمات النقل العام وحت�سني نوعية اخلدمة املقدمة.

تطوير خدمات نقل عام م�ستدامة بيئيًا.



طــار املوؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام12 االإ



13 طــار املوؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام االإ

الباب األول

اإلطــار المؤسسي 
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اإلطار المؤسسي

قامت الهيئة منذ تاأ�سي�سها بالعديد من املهام واالجنازات واخذت على عاتقها تنظيم القطاع من خالل ال�سعي لتح�سني م�ستوى 

وعربيًا  حمليًا  لتميزها  الدوؤوبة  الهيئة  عمل  جهود  توجت  لقد  و  للركاب.  العام  النقل  قطاع  يف  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

بح�سولها على املركز الرابع جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز االداء احلكومي وال�سفافية يف العام 2003 وح�سولها على جائزة 

دارة العربية عن فئة اف�سل موؤ�س�سة حكومية عربية متميزة يف العام �200. حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإ

اأن�سئت هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتاريخ �1/ 2001/11 مبوجب قانون النقل العام للركاب املوؤقت رقم )�8( ل�سنة 2001 

والذي مت تعديله لي�سبح قانون النقل العام رقم )�3( ل�سنة �200 لتكون احد اهم ثمار ال�سراكة احلقيقية بني القطاع احلكومي 

والقطاع اخلا�ص، ولقد حدد قانون النقل العام للركاب رقم )�3( لعام �200 اأهداف ومهام الهيئة وعلى النحو التايل:

االهـداف:

�سراف عليه. 1.    تنظيم خدمات النقل العام واالإ

2.   تلبية الطلب على خدمات النقل العام وتوفريها بامل�ستوى اجليد وبالكلفة املالئمة.

3.    ت�سجيع املناف�سة ومنع االحتكار يف قطاع النقل العام للركاب.

�.   ت�سجيع اال�ستثمار يف قطاع النقل العام للركاب مبا يتفق مع اأهداف التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف اململكة.

حتديد املوا�سفات وو�سع ال�سروط الالزمة لو�سائط النقل العام للركاب ومرافقه للمحافظة على البيئة وال�سالمة   .�

العامة.

امل�ساهمة يف حماية البيئة مع املوؤ�س�سات واجلهات ذات العالقـة.  .�

المهــام:

تنفيذ ال�سيا�سات العامة للنقل العام.  .1

حتديد �سبكة خطوط النقل العام وم�ساراتها داخل اململكة وبني مدنها واأي مدينة خارجها ومبوافقة املجل�ص.  .2

و�سع موا�سفات و�سائط النقل العام بامل�ساركة والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.  .3

منح الرتاخي�ص والت�ساريح واإلغاء اأي منها يف حال خمالفة اأحكام هذا القانون.  .�

�سراف على خدماتها. حتديد مواقع مرافق النقل العام بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة واالإ  .�

ن�سطة اخلا�سة مبرافق النقل العام واإدارتها. و�سع اأ�س�ص تنظيم االأ  .�

حتديد اأجور النقل العام.  .�

مراقبة و�سائط ومرافق النقل العام يف اململكة واإعادة هيكلتها مبا يتنا�سب مع تطور احلاجة لها.  .8

خرى. متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام املربمة بني اململكة والدول االأ  .�

طــار املوؤ�س�سي االإ
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الهيكل التنظيمي 

طــار املوؤ�س�سي االإ

شكل رقم )1(
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الباب الثاني

إنجازات ومشاريع الهيئة
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أواًل: في مجال عمل مديريات الهيئة في األقاليم 

قامت مديريات الهيئة املنت�سرة يف اأقاليم اململكة الثالث )الو�سط، ال�سمال، اجلنوب( باجناز )833�2( األف معاملة خالل عام 

2008 مقارنة بـ )�2( األف  معاملة اأجنزت خالل عام �200.

ولقد توزعت املعامالت املنجزة يف فروع الهيئة اىل معامالت نقل ملكية املركبات العمومية، ترخي�ص املكاتب وال�سركات، ال�سطب 

�ستبدال التحديثي، تبادل هياكل املركبات العمومية، منح الت�ساريح لو�سائط النقل العام، نقل موقع مكتب التك�سي اأو مكتب  واالأ

ال�سيارات ال�سياحية، جتديد الت�سريح )كرت االجتاه(، ت�ساريح مكاتب التك�سي ما بني املحافظات، ت�ساريح احلج والعمرة، 

جتديد الرتاخي�ص للمكاتب وال�سركات، قيا�ص خطوط النقل العام، حمالت وك�سوفات ميدانية، حتويل لل�سفة اخل�سو�سية او 

ادخال �سريك، جتديد الرتاخي�ص ومعامالت متفرقة. 

وال�سكل البياين رقم )2( يبني اأعداد املعامالت املنجزة يف االقاليم:

شكل رقم )2(

اإجنازات وم�ساريع الهيئة



1�

ثانيًا: شؤون الرقابة والترخيص

شركات تأجير الحافالت

�ستثمار يف �سركات التاأجري بوا�سطة احلافالت وذلك للقيام برحالت احلج والعمرة  مت و�سع كافة االطر الت�سريعية لالإ

والرحالت املدر�سية اجلماعية والعائليه ونقل طالب املدار�ص واجلامعات اخلا�سه والعاملني يف ال�سركات واملوؤ�س�سات، من 

�ستثمـار لرتخي�ص �سركات  خالل اإ�سدار نظام خا�ص وتعليمات ترخي�ص �سركات التاأجري. حيث قامت الهيئة بفتح باب االأ

لتاأجري و�سائط نقل ذات �سعة مقعدية عاليـة  تتمتع مبوا�سفات فنيه عاليه اجلودة بهدف خلق اأمناط متخ�س�سة �سمن 

قطاع النقل.

واجلدول التايل يبني اعداد �سركات التاأجري يف اململكة وحجم اال�سطول وعدد العاملني حتى نهاية عام 2008:

جدول رقم )1(

عدد العاملنيعدد املركبات العاملة )حجم اال�سطول(عدد �سركات التاأجري

1��0��23

 واجلدول رقم )2( يبني مقارنة العداد احلافالت و�سيارات الركوب املتو�سطة وحجم االيراد )بالدينار( ل�سركات تاأجري 

عوام من 2003 - 2008: احلافالت يف اململكة وذلك لالأ

جدول رقم )2(

املجموع الكلي 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ال�سنة

2�2 2�2 30� 2�2 1�� �2 3� حافله

1�1 1�1 �0 �� �� �2 10 متو�سطه

2���00 �30�0 ��080 �28�0 38820 20��0 8020 يراد حجم االإ

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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وال�سكل البياين رقم )3( يبني مقارنة العداد املركبات العائدة ل�سركات التاأجري يف اململكة لالعوام من 2008-2003:

الشكل رقم )3(

مكاتب سيارات التأجير )السياحي(

التاأجري  التاأجري خدمات نقل متخ�س�سـة تتمثـل بتوفري �سيارات الركوب ال�سغرية لغايات  يقدم قطاع مكاتب �سيارات 

بهدف  وذلك  دولية  اأو  اأجنبية  �سوق  رخ�ص  يحملون  الذين  �سخا�ص  االأ فيهم  مبا  والطبيعيني  االعتبارييــن  �سخا�ص  لالأ

الت�سهيل على املواطنني وت�سجيع حركة ال�سياحة يف اململكة، ويتم تـاأجري ال�سيارات من خالل مكاتب مرخ�سة لهذه الغاية 

وذلك بهدف  الت�سهيل على املواطنني و ت�سجيع حركة ال�سياحة يف اململكة.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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وال�سكل البياين رقم )�( يبني توزيع مكاتب �سيارات التاأجري يف اململكة ح�سب املحافظة حتى نهاية عام 2008:

الشكل رقم )4(

االستبدال التحديثي السطول النقل العام في المملكة

قامت الهيئة بو�سع خطة اال�ستبدال التحديثي ال�سطول النقل العام للركاب يف اململكة وعمل جدول زمني لتطبيق هذه 

اخلطة اعتبارًا من مطلع عام 2008 وذلك لتحقيق االهداف التالية: 

 اإيجاد و�سائط نقل حديثة واآمنة.

 حتديث ا�سطول النقل العام يف اململكة .

 االن�سجام مع تو�سيات اللجنة امللكية للطاقة.

 حتفيز امل�سغلني لتح�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطن.

 اإعادة هيكلة قطاع النقل لكرثة امل�سغلني الفرديني.

ولقد مت تطبيق خطة اال�ستبدال التحديثي لو�سائط النقل العام للركاب ب�سكل تدريجي منذ بداية عام 2008 وملدة خم�ص 

�سنوات وح�سب موديل املركبة، ومبوجب هذا القرار �ستكون معظم و�سائط النقل العام يف اململكة متوافقة مع العمر 

الت�سغيلي يف عام 2012 وبعد ذلك �سيتم تطبيق قرار ال�سطب �سنويًا جلميع املركبات املنتهي عمرها الت�سغيلي. ومن 

املتوقع اأن ي�سل عدد املركبات التي �سيتم حتديثها ولغاية عام2012 حوايل )3000( مركبة

ويف اطار ا�سرتاتيجية ا�ستبدال وحتديث احلافالت و�سيارات الركوب املتو�سطة العاملة على اخلطوط الرئي�سية والداخلية 

يف اململكة وحتديثها ومن اجل ت�سجيع وحتفيز امل�سغلني قرر جمل�ص الوزراء يف جل�سته التي عقدت يف 2008/1/8 املوافقة 

على منح اعفاءات وتخفي�سات �سريبية وجمركية لتطبيق قرار اال�ستبدال التحديثي حيث بداأ العمل بهذا القرار يف بداية 

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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العام 2008 حيث تلقت الهيئه يف هذا العام ما جمموعه ��3 معامله مقدمه من امل�سغلني العاملني على اخلطوط التي 

�ستبدال التحديثي )املعفى من الر�سوم اجلمركيه(. تنطبق عليها اآلية االإ

3�1 �سيارة ركوب  2008 والتي تنطبق عليها �سروط ال�سطب )�� حافله و  ولقد بلغ عدد املركبات املقرر �سطبها للعام 

متو�سطه( باإجمايل قدره )���( مركبة. 

�ستبدال  واجلدول رقم )3( يبني عدد املعامالت املقدمة من امل�سغلني العاملني على اخلطوط التي تنطبق عليها اآلية االإ

التحديثي ون�سب املركبات امل�ستكملة ل�سروط ال�سطب )املعفى من الر�سوم اجلمركية(:

جدول رقم )3(

عدد املركبات

 املتقدمه 

لل�سطب

عدد املركبات

إ�ستكملت  التي ا

جراءات االإ

ن�سبة املركبات

إ�ستكملت   التي ا

اإجراءات ال�سطب

عدد املركبات 

التي تنطبق عليها 

�سروط ال�سطب 2008

ن�سبة املركبات

إ�ستكملت مقارنة التي ا

مبجموع املقرر �سطبه

ن�سبة املركبات

إ�ستكملت مقارنة التي ا

�سطول )4650( بحجم االإ

3��320%8����%�2% 10،6

مكاتب تكسي اإلندماج 

تهدف اآلية اندماج مكاتب التك�سي اىل مايلي:ـ

�سا�سية يف مكاتب التك�سي اىل �سيارات حرة. حتويل ال�سيارات االأ  .1

خف�ص الكلف الت�سغيلية على امل�سغلني وزيادة هام�ص الربح.  .2

�سا�سية بالطرق غري القانونية )بالباطن(. منع بيع ال�سيارات االأ  .3

تنظيم �سوق العمل يف هذا القطاع ب�سكل ي�سمن حقوق امل�ستثمرين والعاملني فيه.  .�

رفع م�ستوى جودة خدمات النقل العام مل�ستخدمي �سيارات التك�سي .  .�

ويبلغ عدد املكاتب التي مت دجمها يف اململكة حتى نهاية عام 2008 و�سمن مناطق اخت�سا�ص و�سالحيات الهيئة مكتب 

واحد لت�سبح )�( مكاتب .

التكسي والتكسي الفندقي

 مت اإن�ساء مكتب تك�سي املعرب بواقع )�2( مركبة �سغرية.

 مت تعزيز تك�سي املطار بـ )20( �سيارة ركوب �سغرية.

النقل الدولي والنقل المنتظم 

مت اإن�ساء �سركة نقل منتظم واحدة لت�سبح )�( �سركات حتى نهاية عام 2008.

مت تعزيز �سركات النقل الدويل بـ )�( حافالت للعمل على خط االردن/ال�سعودية لي�سبح بذلك عدد ا�سطول �سركات 

النقل الدويل حتى نهاية عام 2008 )�2( حافلة.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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شركات اإلستثمار على خطوط النقل العام للركاب

مت تعزيز عدد احلافالت املتوفرة خلدمة  طلبة جامعة احل�سني / معان من قبل ال�سركة امل�ستثمرة على هذا اخلط 

بحافله واحده لي�سبح العدد )2( حافلتان.

تعزيز ا�سطول احدى �سركات النقل املنتظم بـ )�( حافالت )VIP( للخدمة املميزة لي�سبح اجمايل اعداد احلافالت 

العائدة لل�سركة )10( حافالت وذلك حتى نهاية عام 2008.

ت�سيري خطوط مبعدل �سيارة ركوب متو�سطة واحدة وذلك خلدمة املواطنني يف مناطق والوية اململكة وهي )جمعية 

العمارين التعاونية خلدمة اهايل منطقة وادي عربة، جمعية الرحمن البناء الراجف التعاونية خلدمة خط الراجف/

معان، وجمعية را�سون التعاونية خلدمة خط را�سون/اربد(.

شركات إدارة األنشطة وتنظيم الدور في المجمعات

ن�ساء  ا�سبح عدد هذه ال�سركات )�( �سركات مع نهاية عام 2008 حيث مت خالل عام 2008 توقيع عقود جديدة وذلك الإ

�سركات اأن�سطة وتنظيم الدور يف املجمعات من قبل الهيئة.

واجلدول رقم )�( يبني توزيع �سركات ادارة االن�سطة وتنظيم الدور ح�سب املجمع:

جدول رقم )4(

�سنة االن�ساء    عدد ال�سركاتاملحافظةا�سم املجمع

�1200العا�سمةجممع ال�سمال

�1200العا�سمةجممع اجلنوب

�1200اربدجممع عمان اجلديد

�1200الزرقاءجممع الزرقاء اجلديد

12008املفرقاملجمع ال�سرقي

12008جر�صجممع جر�ص اجلديد

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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 تصاريح الحج والعمرة

ال�سكل البياين التايل يبني مقارنة العداد الت�ساريح املمنوحة لرحالت العمرة لالعــوام من 2002 ولغاية نهاية 2008:

الشكل رقم )5(

ال�سكل البياين التايل يبني مقارنة العداد الت�ساريح املمنوحة لرحالت احلج لالعــوام من 2002 ولغاية نهاية 2008 :

الشكل رقم )6(

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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الرقابة الميدانية على الخطوط والمجمعات

املنت�سرين يف  امليدانيني  املراقبني  للركاب من خالل  العام  النقل  على خطوط  امليدانية  الرقابة  تكثيف  على  الهيئة  عملت 

لكرتونية للمجمعات الرئي�سية من  مراكز االنطالق والو�سول الرئي�سية يف كافة حمافظات اململكة باال�سافة اىل الرقابة االإ

دارة العامة  خالل كامريات ثابتة مرتبطة ب�سبكة االنرتنت الكرتونيًا واملرتبطة اي�سا مبركز التحكم واملراقبة يف مبنى االإ

للهيئة.

ثالثًا: في مجال الدراسات والتخطيط

عمل دراسة لتحديد حاجة المملكة من خدمات النقل العام للركاب

بهدف اإن�ساء خطوط جديدة وتعزيز اخلطوط احلالية وت�سميم معيار فني وعملي لبيان النق�ص اأو الزيادة يف العر�ص 

هذه  اأثر  على  ومت  للركاب  العام  النقل  و�سائط  خدمات  من  اململكة  حاجة  لبيان  فنية  درا�سة  اإجراء  مت  حمافظة  ولكل 

الدرا�سة اإعداد دعوات اإ�ستثمارية وطرح جزء منها لتغطية الطلب على اخلدمة، وما زال العمل م�ستمرًا يف اعداد هذه 

الدعوات. 

وعلى �سوء نتائج هذه الدرا�سة فقد مت االنتهاء من حتديد احلاجة الفعلية لتغطية خدمات و�سائط النقل العام يف حمافظتي 

اربد والزرقاء لي�سار طرحها للعموم من خالل دعوات ت�سغيل وكما يلي:

دراسة حجم التغطية أللوية الزرقاء 

با�ستخدام  وذلك  الر�سيفة  الها�سمية،  الزرقاء،  ق�سبة  الزرقاء:  حمافظة  لوية  الأ التغطية  حجم  درا�سة  من  االنتهاء  مت 

انظمة املعلومات اجلغرافية  )G.I.S( ومن خالل الدرا�سة مت حتديد املناطق املخدومة بو�سائط النقل العام على بعد م�سافة 

لوية الزرقاء، الر�سيفة، الها�سمية كما مت تنزيل طبقة املعامل الرئي�سية التي ت�ستمل معامل حكومية  �00م و�00م و800م الأ

ومراكز ت�سوق وخدمات وم�ست�سفيات.
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وال�سكل رقم )�( يبني م�ساحة التغطية اللوية:  الزرقاء ، الر�سيفه و الها�سمية:

الشكل رقم )7(

دراسة حجم الطلب على وسائط النقل في محافظة اربد

قامت الهيئة بدرا�سة حجم الطلب على و�سائط النقل يف حمافظة اربد والقرى التابعة لها وتعيني القرى التي بحاجة اىل 

توفري و�سائط نقل تخدمها وت�سل اىل ق�سبة اربد من خالل حتديد اأعداد ال�سكان وتعيني القرى الفقرية خلدمة و�سائط 

اأعداد و�سائط النقل التي تخدمها واأعداد البا�سات املطلوبة وفتح خطوط جديدة و تعزيز خطوط  النقل ومقارنة بني 

قائمة التي ت�سهل حركة االنتقال اليومي للمواطنني واحلد من املعاناة اليومية لهم من عدم انتظام مثل هذه اخلدمة.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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 وال�سكل رقم )8( يبني اخلطوط املقرتحة لنتائج هذه الدرا�سة حول �سبكة النقل العام يف اربد:

شكل رقم )8(

عمل نمذجة لخدمات النقل العام في أمانة عمان

اأجرت هيئة تنظيم قطاع النقل العام درا�سة للنقل العام يف حمافظة العا�سمة، وتهدف هذه الدرا�سة اىل حتديد مدى 

امل�ستقبلي  التخطيط  على  الهيئة  مل�ساعدة  العا�سمة  مناطق  العام يف  للنقل  وتطوير منوذج  العام  النقل  تغطية خدمات 

وحت�سني م�ستوى خدمات النقل العام يف العا�سمة اذ ميكن تعديل امل�سارات لتقليل عدد مرات تغيري و�سائط النقل و�سواًل 

للمناطق املق�سودة.

دراســــة لنمذجـــة الطلـــــب على خدمـــات سيــارات التكســي في 
المملكة 

تهدف الدرا�سة اىل عمل منوذج خلدمات �سيارات التك�سي يف اململكة وحتديد احلاجة من �سيارات التك�سي يف املحافظات 

وروبي، و�سيتم طرح العطاء  حيث مت االنتهاء من اإعداد ال�سروط املرجعية TOR خالل عام 2008 بالتن�سيق مع االإحتاد االأ

يف اأوائل عام �200.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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مشروع لوحات إرشادية لشبكة خطوط النقل العام في مراكز االنطالق 
والوصول

نطالق والو�سول وتو�سيح م�سارات خطوط النقل للركاب،  يهدف امل�سروع اىل تنظيم حركة نقل الركاب داخل مراكز االإ

اذ يتم و�سع لوحة اإر�سادية اأمام كل خط با�ص اأو �سرفي�ص داخل مراكز االنطالق والو�سول بحيث تو�سع على الر�سيف 

املحاذي مل�سرب البا�ص اأو ال�سرفي�ص وحتتوي اللوحة على املعلومات التالية: ا�سم اخلط، خريطة تو�سح م�سار خط النقل 

غوار اجلديد- حمافظة اربد  العام، تعرفة اخلط، اأرقام هواتف الهيئة. ولقد مت تطبيق امل�سروع كمرحلة اأوىل يف جممع االأ

حيث مت تركيب �� لوحة ار�سادية داخل املجمع و �سيتم اختيار مركز انطالق وو�سول اآخر لعمل اللوحات االر�سادية فيه 

للمرحلة الثانية من امل�سروع.

 تركيب مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل

يهدف هذا امل�سروع اىل تركيب مظالت ملواقف انتظار الركاب، مت طرح العطاء لرتكيب مواقف حتميل وتنزيل للبا�سات 

وال�سيارات التك�سي يف حمافظة البلقاء بواقع �1 مظلة كمرحلة اوىل يف عام 2008، ولقد مت اإحالة العطاء على احدى 

ال�سركات ومت اعطاوؤهم امر املبا�سرة للتنفيذ يف بداية �سهر كانون الثاين �200.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع النقل العام

نفذت الهيئة العديد من امل�ساريع الهادفة اىل حت�سني وتطوير اخلدمات املقدمة لنقل الركاب منذ تاأ�سي�سها يف عام 2001 

ولغاية نهاية عام 2008 واأهمها:

م�سروع توفري و�سائط نقل عام لذوي االحتياجات اخلا�سة حيث مت اإعطاء امل�سغلني احلاليني  واجلدد حوافز لتجهيز   .1

و�سائط  نقل لتنا�سب ذوي االحتياجات اخلا�سة، وتقدمي خ�سم ال يقل عن �0% من قيمة التعرفة لهذه ال�سريحة، وقد 

بلغ اأعداد هذه احلافالت )�2( حافلة.

و�سع اأ�س�ص ومعايري جديدة لنظام التعرفة يراعي كافة الكلف الت�سغيلية التي يتحملها امل�سغل وربطها بطول اخلط   .2

اأ�سعار  التغري يف  ال�سواء. كما مت عك�ص  امل�سغل على  و  الراكب  تعرفة منا�سبة وعادلة ت�سب مب�سلحة  للو�سول اىل 

املحروقات على التعرفة ومبا يتنا�سب مع ن�سبة م�ساهمة املحروقات من الكلف الكلية .

)VIP( يف خدمة نقل الركاب يف اململكة  حيث مت منح ترخي�ص الحدى ال�سركات  اإ�ستحداث خدمة جديدة متميزة   .3

العاملة يف نقل الركاب كنقل منتظم على خط عمان / العقبة. 
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رابعًا: في مجال تكنولوجيا المعلومات

نظام األرشفة االلكترونية وحوسبة أعمال الهيئة

ر�سفة جميع وثائق امل�سغلني ومركباتهم حيث مت العمل على ربط نظام  عملت الهيئة على توفري نظام اأر�سفة الكرتوين الأ

�سافة اىل اإدخال نظام االر�سفة على ق�سم  لكرتوين بقاعدة البيانات مما اأدى اإىل توفر املعلومة اإلكرتونيًا باالإ ر�سفة االإ االأ

الديوان واأر�سفة ال�سادر والوارد وبالتايل الو�سول ال�سريع للمعلومة.

مركز النقل العام لمراقبة أداء المشغلين في المجمعات

مت اإن�ساء مركز النقل العام للمراقبة من اأجل رفع �سوية اداء م�سغلي و�سائط النقل العام لتقدمي خدمة اأف�سل مل�ستخدمي 

ن�سب حلركة و�سائط النقل العام يف اململكة وزيادة  و�سائط النقل العام ومتابعة ومراقبة هذه الو�سائط عن كثب والتوزيع االأ

والو�سول  االنطالق  رقمية يف مراكز  كامريات  تركيب  العام. حيث مت  النقل  بو�سائط  املخدومة  املناطق  فاعلية مراقبة 

مرتبطة باأجهزة حا�سوب وخادم رئي�سي لتنزيل الربجميات واأجهزة ات�سال لربط الكامريات مع املركز الرئي�سي، ومت 

وىل من امل�سروع اإذ مت تركيب )�( كامريات يف مراكز االنطالق والو�سول التالية:  تنفيذ املرحلة االأ

جممع �سفريات ال�سمال                                                جممع اجلنوب يف حمافظة العا�سمة

مري را�سد يف حمافظة الزرقاء                      جممع عمان اجلديد يف حمافظة اربد جممع االأ

وال�سكل رقم )�( �سورة حلافلة الحدى �سركات النقل املنتظم على خط عمان - العقبة:

شكل رقم )9(
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كما مت البدء بتنفيذ املرحلة الثانية لرتكيب )�( كامريات يف مراكز االنطالق والو�سول التالية: )جممع معان، جممع 

ولقد مت تزويد  الها�سمية،  ال�سمال)عمان(، اجلامعة االردنية، اجلامعة  جر�ص اجلديد ، جممع االغوار)اربد(، جممع 

امل�سروع بكامريتني ا�سافيتني ملجمع امللك عبداهلل يف حمافظة الزرقاء وجممع املفرق ال�سرقي يف حمافظة املفرق ويوجد 

دارة العامة، وقد مت  لكرتونية عرب �سبكة االنرتنت من مركز االإ حاليًا اأربع جممعات جمهزة بكامريات توؤمن املراقبة االإ

وروبي ومت اإعداد درا�سة عن الت�سور ال�سامل  حتاد االأ طلب متويل خلبري يقوم بو�سع ت�سور �سامل لهذا املركز بدعم من االأ

للمركز.

وال�سكل رقم )10( �سورة خا�سة من غرفة املراقبة والتحكم ملراقبة املجمعات الكرتونيًا:

شكل رقم )10(
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 )Portal( نظام البوابة االلكترونية والتداول االلكتروني

الداخلية لرفع كفاءة  عمال  االأ باأمتتة  البوابة االلكرتونية وهو جمموعة من احللول اخلا�سة  الهيئة بتطبيق نظام  قامت 

العمل االداري وحت�سني اآليات ت�سارك املوارد واملعلومات واال�ستفادة منها مما يتيح التفاعل يف العمل، ادارة الوثائق، اإدارة 

ال�سجالت، اإدارة النماذج الرقمية وادارة �سري العمل. 

م�ساركتها  ثم  وثيقه،تخزينها،  باإن�ساء  تبداأ  والتي  لها  احلياتيه  الدورة  و�سبط  الوثائق  اإدارة  جمال  يف  رائد  نظام  وهو 

الوثيقه فاإنه يتم  اإتاحتها لذوي االخت�سا�ص لتعديلها وعندما يتم ا�سدار ن�سخه جديدة لهذه  مع االخرين ومن ثم يتم 

ت�سنيفها وتتبع التغريات عليها.

 )G.I.S( أنظمة المعلومات الجغرافية

عملت الهيئة على اإدخال خدمة اخلرائط الرقمية )Digital Maps( على انظمة املعلومات اجلغرافية بهدف توفريها اىل 

كافة امل�ستفيدين حبث مت اإجناز ما ن�سبته �8% يف ا�ستخدام اأنظمة املعلومات اجلغرافية.
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عرض الخرائط الرقمية على الموقع الكتروني للهيئة

ت�سعى الهيئة اىل حت�سني نوعية وكفاءة اخلدمات وتوفري املعلومات اىل جميع الفئات وامل�ستفيدين من قطاع النقل العام 

يف اململكة. 

وال�سكل رقم )11( يبني جانب من نظام اخلرائط الرقمية والتي مت عر�سها عرب املوقع االلكرتوين:

شكل رقم )11(

االنجاز في قاعدة بيانات الهيئة 

مت خالل عام 2008 االنتهاء من اجناز قاعدة البيانات اخلا�سة بالهيئة. حيث كان م�ستوى االجناز يف قاعدة البيانات 

لهيئة تنظيم قطاع النقل العام خالل عام 2003 ي�سكل ن�سبة �2% ومع مطلع عام 2008 ا�سبحة ن�سبة االجناز ت %100.

خامسًا: الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

الموظفون المتميزون للعام 2008

بداع من خالل تقدير املوظفني املتميزين وهم: �سجعت الهيئة موظفيها على االإ

املهند�سة جناة طنا�ص- مديرية الرقابة / الربع االول.

ال�سيد خالد اأبو زريق- مديرية الرقابة / الربع الثاين.

ال�سيد ن�سال الهندي - مديرية اقليم الو�سط/ الربع الثالث.

ال�سيدة عبري الن�سور - مديرية ال�سوؤون االدارية / الربع الرابع.
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تنمية الموارد البشرية 

بلغ عدد املوظفني العاملني يف الهيئة حتى نهاية عام 2008 )�8( موظفًا موزعني على خمتلف املديريات والدوائر، 

حيث مت مت تعيني )�1( موظف خالل العام وال�سكل البياين رقم )12( يبني توزيع موظفي الهيئة يف اقاليم اململكة 

واالدارة العامة.

البدء باإجراءات افتتاح مكاتب جديدة يف حمافظات اململكة  حيث تقدم الهيئة خدماتها من خالل  ادارة مركزية 

وثالثة مديريات باقاليم اململكة )الو�سط، ال�سمال، اجلنوب(.

 مت تعديل نظام موظفي الهيئة لتح�سني اأو�ساع املوظفني.

 مت تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة

الشكل رقم )12(
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الدورات التدريبية 

الهيئة )��( برناجمًا تدريبيًا خالل  املوؤ�س�سية مت تدريب املوظفني وتاأهيلهم حيث عقدت  بهدف تعزيز وبناء القدرات 

العام 2008 مبختلف املجاالت االدارية واملالية ودورات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب واللغة االجنليزية. 

وال�سكل البياين رقم )13(  يو�سح نوعية واأعداد هذه الدورات:

الشكل رقم )13(

56

21

15

2 4 2
4
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سادسًا: الشؤون المالية واالستثمار في قطاع النقل العام

االستثمار في قطاع النقل العام

أنماط األستثمار 

�سركات التاأجري بوا�سطة  احلافالت.

ادارة وت�سغيل اخلطوط الدولية.

اإدارة وتنظيم مراكز االنطالق والو�سول.

ال�سيارات الفخمة )الليموزين(.

ت�سغيل خطوط مبا�سرة خلدمة طلبة اجلامعات ا لر�سمية.

نقل الركاب خلطوط جديدة او تعزيز خطوط نقل داخلية او رئي�سية.

اإعادة هيكلة امناط النقل العام )مكاتب التك�سي، �سيارات التاأجري ال�سياحية، مكاتب ال�سفريات اخلارجية، مراكز 

االنطالق والو�سول(.

حجم االستثمار في قطاع النقل العام للركاب

بلــغ حجــم اال�ستثمـــار امل�ســـاف لعام 2008 حوايل )81( مليون ديــــنار اردين ويبني ال�سكل البيانـــي رقـــم )�1( حجــم 

اال�ستثمار يف قطاع النقل العام للركاب لالعوام )2003 - 2008(: 



3� طــار املوؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام االإ

شكل رقم )14(
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شكل رقم )15(
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158192

344246

28561 11073 1527

156239

التحويالت المالية 

مت رفد اخلزينة بااليرادات التالية وذلك خالل عام 2008، كما هو مبني يف ال�سكل البياين رقم )�1(:



3�

شكل رقم )16(

اإجنازات وم�ساريع الهيئة

إيرادات األستثمار والتخاصية

 مت حت�سيل االيرادات التالية خالل عام 2008، كما هو مبني يف وال�سكل البياين رقم )�1(:  

االيرادات االخرى 

 مت حت�سيل االيرادات االخرى با�ستثناء اإيرادات اال�ستثمار حيث يت�سح نوع االيراد واملبلغ كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  :)�(

جدول رقم )5(

مبلغ االيراد)بالدينار(نوع االيراد

����20ايرادات اخرى

2�3�0ايراد الرتخي�ص

���00ايراد اخلدمات

628777املجموع

159371.135

57738
67180

99360
89067 90778

179858
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سابعًا: الشؤون القانونية 

تي: �سدرت خالل عام 2008 العديد من االنظمة والتعليمات املعدلة وتتلخ�ص باالآ

�ستبدال التحديثي لو�سائط النقل العام. تفعيل اآلية ال�سطب واالإ

اإقرار تعليمات ال�سيارت الفخمة )الليموزين(.

اإقرار نظام �سوؤون املوظفني.

كما مت اعادة النظر يف كل من:

نظام �سركات ومكاتب �سيارات التاأجري.

نظام اللوازم.

ثامنًا: شؤون المستفيدين والعالقات العامة 

إنشاء مكتب لخدمة الجمهور

لتح�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة لكافة امل�ستفيدين من خدمات الهيئة مت العمل على اإن�ساء مكتب خلدمة اجلمهور يف 

مبنى االدارة العامة ولقد مت العمل على جتهيزه بجميع املتطلبات الالزمة ومناذج خا�سة للمعامالت وتلقي الطلبات من 

املواطنني الجراء املعامالت ومتابعتها مع اجلهات املخت�سة يف الهيئة واالجابة على جميع اال�ستف�سارات الواردة من قبل 

املواطنني.

كما يتم عرب مكتب خدمة اجلمهور ا�ستقبال جميع ال�سكاوي واملقرتحات عرب الهاتف املجاين املخ�س�ص خلدمة اجلمهور 

من خالل املوظف املخت�ص لهذه اخلدمة.
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تأسيس مجلس للشراكة 

مت تاأ�سي�ص جمل�سًا لل�سراكة ما بني الهيئة واجلهات ذات العالقة بقطاع النقل العام للركاب برئا�سة مدير عام الهيئة  

وي�سم املجل�ص يف ع�سويته عددًا من النقابات املهنية ذات العالقة بالقطاع وبع�ص �سركات النقل، وجاء تاأ�سي�ص هذا 

 2008/�/1 بتاريخ  للمجل�ص  )التاأ�سي�سي(  ول  االأ االجتماع  عقد  ولقد  واالهداف.  النتائج  من  العديد  لتحقيق  املجل�ص 

وبح�سور جميع االع�ساء الذين جرى اختيارهم الغرا�ص تا�سي�ص هذا املجل�ص.

ويندرج اإطار عمل جمل�ص ال�سراكة �سمن حمورين اأ�سا�سيني هما:

امل�ساركة يف ر�سم �سيا�سات وخطط الهيئة امل�ستقبلية .

امل�ساهمة بتقدمي مقرتحات من قبل اع�ساء املجل�ص من �ساأنها حت�سني ورفع م�ستوى اخلدمة املقدمة  للمواطنني يف 

قطاع النقل العام للركاب يف اململكة.

المؤتمرات الصحفية

املتعلقة  وامل�ستجدات  املوا�سيع  واأهم  اأبرز  تناولت  والتي  �سحفية  موؤمترات  ثالثة  بعقد   2008 عام  خالل  الهيئة  قامت 

بالقطاع، وتتلخ�ص موا�سيع هذه املوؤمترات باالتي:-

اآالية اال�ستبدال التحديثي ال�سطول النقل العام للركاب .

معادلة اإحت�ساب تعرفة اأجور النقل العام على اثر تذبذبات ا�سعار املحروقات يف اململكة.

م�ستجدات م�سروع ال�سكة اخلفيف ما بني مدينتي عمان والزرقاء.

الشكل رقم )17(
            إحدى المؤتمرات الصحفية
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اللقاءات المفتوحة والجوالت الميدانية

 لقاء مفتوح مع ممثلي اجلامعـات الر�سمية يف اململكة حيث قامت الهيئة بدعوة جميع عمداء �سووؤن الطلبة باجلامعات 

لطلبة  املقدمة  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  �سرورة  على  التاأكيد  بهدف  اللقاء  هذا  جاء  ولقد  اململكة،  يف  الر�سمية 

اجلامعات الر�سمية ولغر�ص التباحث مع مندوبي اجلامعات بخ�سو�ص املعوقات التي تواجه عملية نقل الطلبة نتيجة 

للتزايد امل�ستمر يف اأعداد طلبة اجلامعات ويف اإطار �سعي الهيئة ملواكبة هذه الزيادة باعداد الطلبة والعمل على تقليل 

زمن انتظار الطلبة.

 

 لقاء مفتوح مع امل�سغلني امل�ستثمرين على خطوط اجلامعات الر�سمية حيث مت خالل هذا اللقاء االتفاق على درا�سة 

كافة البدائل واملقرتحات ومناق�سة مدى اجلدوى االقت�سادية  لت�سغيل خطوط خا�سة خلدمة طلبة اجلامعات الر�سمية 

على حدة م�ستقباًل بدون اللجوء لبدائل اخرى اأو فتح خطوط جديدة حت�سن من اأو�ساع امل�سغلني وامل�ستثمرين يف هذا 

�ستثمار يف قطاع النقل العام. النمط من االأ

 زيارات ميدانية  لوزير النقل/ رئي�ص جمل�ص ادارة الهيئة ومدير عام الهيئة لكافة حمافظات اململكة خالل عام 2008  

وذلك بهدف عقد لقاءات مفتوحة مع امل�سغلني واملعنيني يف قطاع النقل العام يف تلك املحافظات لعر�ص ق�ساياهم 

واآرائهم ومناق�سة ال�سبل الكفيلة بتح�سني او�ساع اخلدمات املقدمة للمواطنني وحت�سينها ب�سكل اف�سل. 

شكل رقم )18(
احدى اللقاءات المفتوحة

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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الدورات التدريبية لسائقي وسائط النقل العام

اإتخذت هيئة تنظيم قطاع النقل العام حمور تدريب ال�سائقني العاملني بقطاع النقل العام كاأحد االهداف اال�سرتاتيجية 

و�سائط  م�ستخدمي  مع  بايجابية  للتعامل  ودعوتهم  تدريبية متخ�س�سة  بدورات  واإ�سراكهم  ال�سائقني  تاأهيل  باعادة  لها 

النقل من مواطنني والعمل على عك�ص �سورة طيبة وايجابية عن ال�سائقني العاملني يف هذا القطاع. كذلك جاءت اهمية 

هذه الدورات كنهج للهيئة من اأجل مهننة هذا القطاع ورفع امل�ستوى املهني لل�سائقني واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة 

للمواطنني، والعمل على احلد من ال�سلوكيات اخلاطئة لبع�ص ال�سائقني وتعزيز ال�سلوكيات االيجابية واآداب التعامل مع 

الركاب. 

بتاريخ  امللكي  ال�سيارات  ونادي  الهيئة  بني  ما  التك�سي  �سيارات  ل�سائقي  التوعية  دورات  عقد  اتفاقية  توقيع  مت  ولقد 

2008/10/20 ، وتتلخ�ص حماور املادة التدريبية لهذه الدورات بال�سالمة املرورية و�سلوكيات ال�سائقني العاملني بالقطاع 

ثرية وال�سياحية يف اململكة.  وحمور املعلومات العامة والذي يت�سمن املواقع االأ

ولقد مت خالل عام 2008 افتتاح وعقد الدورات التدريبية وتدريب )1000( �سائق تك�سي كمرحلة اوىل يف كل من حمافظتي 

الزرقاء واربد وفقًا لالتفاقية امل�سار اليها.

شكل رقم )19(
دورة تدريبية للسائقين

اإجنازات وم�ساريع الهيئة

ورشات العمل
 

�سرتاتيجية الوطنية لقطـاع النقــل يف االردن لالعوام 2008 - 2010” حيث حددت  امل�ساركة يف ور�سة عمل “اإطالق االإ

طر والتوجهات العامة لقطاعات النقل املختلفة . خالل هذه الور�سة االأ

امل�ساركة يف ور�سة عمل حتت عنوان “ال�سالمة املرورية امل�ستدامة لقطاع نقل الركاب”.



�2

المشاركة المجتمعية

اربد وذلك  امللك ح�سني يف حمافظة  طفال مربة  الأ اإفطار جماعي  املبارك حفل  �سهر رم�سان  الهيئة خالل  نظمت 

الرب  على  التعاون  على  الهيئة  حر�ص  وجت�سيد  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما  االجتماعي  التكافل  مبداأ  لتعزيز 

والعطاء يف هذا ال�سهر الف�سيل. 

�ساركت الهيئة يف العر�ص الوطني والذي اقيم �سمن فعاليات من القطاعني العام واخلا�ص يف كرنفال الفرح واملحبة 

هام�ص  على  اقيم  الذي  املعر�ص  يف  جناح  بتخ�سي�ص  الهيئة  م�ساركة  ت�سمنت  حيث  االن�سان  امللك  املفدى  للقائد 

الفعاليات وامل�ساركة مب�سري خا�ص �سمن فعاليات الكرنفال بحافلة مزينة. 

امل�ساركة يف حملة اإن�سانية خالل �سهر رم�سان املبارك التي  قامت بها احدى ال�سركات امل�ستثمرة بالقطاع وبالتعاون مع 

الهيئة بحملة توزيع حقائب مدر�سية جمانًا لطالب وطالبات املدار�ص االبتدائية االقل حظًا يف العديد من حمافظات 

اململكة.

شكل رقم )20(

            توزيع حقائب مدرسية

اإجنازات وم�ساريع الهيئة

إصدار المنشورات اإلرشادية والتوعية للمستفيدين
    

قامت الهيئة بطباعة جمموعة كبرية ومتنوعة من املل�سقات )�ستكرز( التي احتوت على العديد من الر�سائل االر�سادية 

املوجهة اىل كل من الراكب وال�سائق وحملت املل�سقات مفاهيم توعوية جرى توزيعها على جميع مراكز االنطالق والو�سول 

يف اململكة من خالل فروع الهيئة يف اقاليم اململكة )الو�سط، اجلنوب، ال�سمال( وذلك من اأجل وزيادة ن�سر الوعي واالر�ساد 

لدى �سائقي و�سائط النقل العام وامل�ساهمة يف ت�سويب ال�سلوكيات ال�سلبية للبع�ص.

عالمية من خالل العمل على بث الر�سائل االر�سادية عرب و�سائل االعالم وذلك �سمن حملة  كما قامت الهيئة بالتوعية االإ
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اعالمية توعوية للم�ساركة يف احلد من حوادث الطرق يف اململكة من خالل اعالنات ال�سحف املحلية وبث ر�سائل اإر�سادية 

لل�سائقني عرب اثري عدد من االذاعات االردنية 

وال�سكل رقم )21( جانب ملجموعة من املل�سقات االر�سادية ال�سادرة عن الهيئة :

شكل رقم )21(

اإجنازات وم�ساريع الهيئة

)BOT( تاسعًا: المشاريع االستثمارية

مشروع خط السكة الخفيف ما بين مدينتي عمان والزرقاء

ردن ملا له من اأهمية عظمى خلدمة الوطن واملواطن والذي بنجاحه تتحقق  يعترب هذا امل�سروع من امل�ساريع الرائدة يف االأ

الغايات املرجوة منه حيث بلغ حجم اال�ستثماريف امل�سروع حوايل )230( مليون دينار اردين،وحجم الركاب املتوقع نقلهم 

يوميًا )100 ( الف راكب، ويهدف امل�سروع اإىل خلق منط نقل جديد ذو اعتمادية عالية يح�سن من م�ستوى النقل ويقلل من 

االزدحامات املرورية واحلوادث والتلوث البيئي على حمور عمان – الزرقاء.

اأهداف امل�سروع:-

 توفري خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية .

 حت�سني م�ستوى ال�سالمة وتقليل احلوادث املرورية.

 تقليل انبعاث الغازات.

 تقليل ا�ستهالك الطاقة من خالل ا�ستخدام قطار كهربائي.

 تغطية الطلب املتزايد على خط عمان الزرقاء.

 ت�سكيل نواة ل�سبكة من ال�سكة اخلفيف يف عمان خا�سة واململكة ب�سكل عام.

 خلق فر�ص عمل لل�سباب االردين.
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مشروع مركز االنطالق الموحد لسيارات السفريات الخارجية

مت طرح م�سروع بناء و ت�سغيل واإعادة مركز االنطالق املوحد ل�سيارات ال�سفريات اخلارجية يف   منطقة اأم �سويونيه 

على نظام BOT  ومت اإحالة الدعوة على الوحدة اال�ستثمارية - موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي. ويف �سهر 10 عام�200 مت 

توقيع االتفاقيه ليتم الت�سغيل يف �سهر 2 عام 2010، حيث �سيعمل من خالل هذا املجمع �2 مكتب ل�سيارات ال�سفريات 

اخلارجيه بواقع �1�1 �سياره ويبلغ عدد امل�سافرين ال�سنوي اللذين ي�ستخدمون هذا املركز 574،500 م�سافر، وذلك 

بحجم ا�ستثمار ي�سل اىل )2( مليون دينار وبعائد  �سنوي يقدر بـ )30( الف دينار.

اأهداف امل�سروع:-

توفري حمطة انطالق ل�سيارات ال�سفريات اخلارجية مبوا�سفات عالية اجلودة.

تنظيم �سوق العمل ل�سيارات ال�سفريات اخلارجية.

تنظيم العالقة بني �ساحب املكتب ومالكي ال�سيارات.

احلد من املناف�سة غري املتكافئة مع ال�سيارات غري االردنية.

اإجنازات وم�ساريع الهيئة
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الباب الثالث

إستراتيجية قطاع النقل العام للركاب 
لألعوام )2008 – 2010(

المحور التنظيمي

والتشريعي

محور الموارد

البشرية واألداء

المؤسسي

محور تعزيز الشراكة

بين القطاعين

العام والخاص

محور البيئة

واستهالك الطاقة

محور االستثمار

محور الخدمات
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المحور التنظيمي والتشريعي

الهدف: توفري بيئة ت�سريعية وتنظيمية للقطاع

�سيا�سات الهدف: تنظيم قطاع مكاتب التك�سي وت�سجيع اال�ستثمار

األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:

تعديل تعليمات دمج مكاتب التك�سي

اإجراء الدرا�سات الالزمة للوقوف على حجم الطلب على خدمات التك�سي.

احلد من التجوال غري املربر ل�سيارات التك�سي.

طرح دعوات اال�ستثمار الالزمة ل�سد النق�ص ان وجد.

جتماعي(. حماية م�سالح العاملني وامل�سغلني يف قطاع النقل العام للركاب )ال�سمان والتاأمني االأ

اإلزام �سركات النقل امل�ستثمرة ب�سم العاملني لديها لل�سمان االجتماعي والتاأمني ال�سحي.

مراجعة الت�سريعات ذات ال�سلة بقطاع النقل العام للركاب.

مراجعة تعليمات الليموزين.

اإعداد تعليمات خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�سة.

مراجعة اأ�س�ص و�سروط منح الرتاخي�ص للم�سغلني على اخلطوط الدولية والرئي�سية والداخلية.

مراجعة اأ�س�ص ترخي�ص مكاتب تك�سي االندماج.

متابعة الق�سايا ذات العالقة بعمل الهيئة ور�سد املخ�س�سات الالزمة للتعوي�ص.

ح�سور الق�سايا التي تقام �سد الهيئة.

ر�سد خم�س�سات مالية للتعوي�ص.

محور الخدمات

الهدف: حت�سني نوعية اخلدمات

�سيا�سات الهدف: تلبية الطلب على خدمات النقل العام

األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:

دعوة ا�ستثمار على اخلطوط الرئي�سية.

دعوة ا�ستثمار على اخلطوط الداخلية يف خمتلف املحافظات.

مارات، قطر(. دعوات ا�ستثمار على خطوط النقل الدويل )االإ

دعوات ا�ستثمار مكاتب التك�سي على م�ستوى اللواء يف املحافظات.

 ا�سرتاتيجية قطاع النقل العام للركاب
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اإجراء درا�سة لقيا�ص ر�سى متلقي اخلدمة.

اإن�ساء مواقف ل�سيارات التك�سي وحافالت النقل العام وتزويدها بنظام معلومات احلافالت.

حت�سني م�ستوى التحكم وال�سيطرة.

تطوير اأنظمة التعقب عن بعد لو�سائط النقل العام.

و�سع جداول زمنية وخطوط وا�سحة ملختلف م�سغلي احلافالت.

اإدخال نظام التعقب عن بعد يف حافالت النقل العام.

ا�ستكمال عملية اإن�ساء مركز النقل العام للمراقبة.

رفع �سوية مراكز االنطالق والو�سول.

دارة االن�سطة يف املجمعات الكربى )ال�سلط، معان، ماأدبا(. دعوات ا�ستثمار الإ

عادة هيكلة مراكز االنطالق والو�سول احلالية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. اإجراء الدرا�سات الفنية الالزمة الإ

نظمة الناظمة للقطاع. ا�ستخدام االأ

اإدخال نظام البطاقة الذكية لتح�سيل اأجور النقل العام.

اإدخال اللوحات الرقمية يف احلافالت لبيان م�سار اخلطوط.

اإجناز الربط االلكرتوين بني الهيئة واجلهات ذات العالقة.

تطوير برجميات الهيئة.

حو�سبة اأعمال الهيئة ومركز النقل العام واإدخال اأنظمة التعقب عن بعد يف احلافالت.
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و�سع ا�سرتاكات متكيفة مع احلاجات والفئات املختلفة للم�ستخدمني.

ا�سرتاكات لطلبة املدار�ص )م�ستمر(.

ا�سرتاكات لذوي االحتياجات اخلا�سة. )م�ستمر(.

ا�سرتاكات لكبار ال�سن )م�ستمر(.

حتديث و�سائط النقل العام.

حتقيق التحديث اال�ستبدايل لو�سائط النقل العام  ) 2008-2010(ح�سب اخلطة املقررة.

اإ�سدار ودعم برامج التوعية وال�سالمة.

اإ�سدار من�سورات وخرائط اإر�سادية لكافة اأمناط و�سائط النقل العام وتفعيل اأنظمة وتعليمات ال�سالمة.

اإعادة تاأهيل �سائقي و�سائط النقل العام.

رفع كفاءة امل�ساريع الكربى.

متابعة تنفيذ م�سروع ال�سكة اخلفيف بني عمان والزرقاء.

متابعة تنفيذ م�سروع مركز االنطالق املوحد لل�سفريات اخلارجية.

اإن�ساء وحدة اإدارة وتنفيذ امل�ساريع.

محور االستثمار

الهدف: ت�سجيع اال�ستثمار يف قطاع النقل العام

�سيا�سات الهدف: تو�سيع �سبكة اخلدمة الداخلية واخلارجية

األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:

دعوة ا�ستثمار على اخلطوط الرئي�سية.

دعوة ا�ستثمار على اخلطوط الداخلية يف خمتلف املحافظات.

دعوة ا�ستثمار على خطوط النقل الدويل )االمارات، قطر(.

دعوات ا�ستثمار مكاتب التك�سي على م�ستوى اللواء يف املحافظات.

ت�سجيع اال�ستثمار يف اخلدمات امل�ساندة للنقل.

دعوات ا�ستثمار الدارة االن�سطة يف املجمعات الكربى )ال�سلط، معان، ماأدبا(.

محور البيئة واستهالك الطاقة

الهدف: حماية البيئة وامل�ساهمة يف رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة

�سيا�سات الهدف: حتديث ا�سطول النقل العام.
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األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:

حتقيق التحديث اال�ستبدايل لو�سائط النقل العام )2008-2010( ح�سب اخلطة املقررة.

احلد من التجوال غري املربر ل�سيارات التك�سي.

تعديل تعليمات دمج مكاتب التك�سي.

اإجراء الدر�سات الالزمة للوقوف على حجم الطلب على خدمات التك�سي.

احلد من التجوال غري املربر ل�سيارات التك�سي.

اعتماد اأمناط جديدة يف النقل.

اعتماد النقل بوا�سطة ال�سك احلديدية.

متابعة تنفيذ م�سروع ال�سكة اخلفيف بني عمان والزرقاء.

محور الموارد البشرية واالداء المؤسسي

داء املوؤ�س�سي. الهدف: تنمية املوارد الب�سرية ورفع االأ

�سيا�سات الهدف: تعزيز بناء القدرات املوؤ�س�سية للهيئة.

األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:
تدريب املوظفني وتاأهيلهم )م�ستمر(.

اإعادة النظر يف نظام موظفي الهيئة.

رفد الهيئة بالكوارد املوؤهلة .

جتذير ثقافة التميز.

مكافاأة اجلهود واالعرتاف بها )م�ستمر(.

امل�ساركة يف اجلوائز احلكومية )م�ستمر(.

محور تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الهدف: تعزيز امل�ساركة بني القطاعني العام واخلا�ص.

�سيا�سات الهدف: عقد ور�ص متخ�س�سة ملناق�سة امل�ساكل الت�سغيلية.

األنشطة/البرامج والمشاريع للسياسة:

جور. عقد ور�سة ملعاجلة ق�سايا االأ

عقد ور�سة ملعاجلة نق�ص ال�سائقني.

عقد ور�سة لتو�سيح اآلية اال�ستبدال التحديثي.



 ا�سرتاتيجية قطاع النقل العام للركاب�0



�1  ا�سرتاتيجية قطاع النقل العام للركاب

الباب الرابع

مؤشرات وحقائق وأرقام 
عن واقع قطاع النقل العام للركاب 

في المملكة
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مؤشرات قياس االداء لواقع قطاع النقل العام للركاب في المملكة

املوؤ�سرات امل�ستهدفة:

اإن�ساء اطار عمل موؤ�س�سي فعال وم�ستدام خلدمات النقل العام .

حت�سني اخلدمات يف املناطق قليلة الكثافة ال�سكانية من خالل اليات منا�سبة لدعم امل�سغلني.

اإن�ساء مركز االنطالق املوحد حلافالت النقل الدويل.

تغطية الطلب على خدمات النقل العام .

اإعادة هيكلة �سبكة النقل العام يف اململكة.

منذجة الطلب على خدمات �سيارات التاك�سي وتغطية الطلب على خدمات التاك�سي.

اإن�ساء خط ال�سكة اخلفيف بني عمان والزرقاء.

التو�سع يف ا�ستكمال خطوط ال�سكة اخلفيف يف مدن اململكة.

اإدخال اأمناط �سديقة للبيئة واال�ستمرار يف ا�سرتاتيجية ال�سطب التحديثي.

ردن على اخلطوط الداخلية والرئي�سية من اأربعة اأمناط هي كالتايل:- يتكون النقل العام يف االأ

ال�سيارات ال�سغرية  )��28(.

البا�سات املتو�سطة )���0(.

البا�سات الكبرية )10�0(.

�سيارات التاك�سي )1�881(.

عتبار لقيا�ص مدى كفاءة وفاعلية النقل العام يف  وهنالك العديد من املوؤ�سرات التي ميكن اأن توؤخذ بعني االإ

ردن ومن هذه املوؤ�سرات: االأ

معدل الرحالت اليومية باإ�ستخدام و�سائط النقل العام وذلك يف كافة حمافظات اململكة )�18�80( رحلة.  .1

معدل البا�سات املتوفرة لكل 1000 من ال�سكان )1 با�ص لكل 1000 من ال�سكان(.  .2

معدل ال�سعة املقعدية للبا�سات )1�0��0( مقعد.  .3

معدل ال�سعة املقعدية ال�سطول النقل العام )1�0�18(مقعد.  .�

ن�سبة البا�سات لو�سائط النقل العام )%23(.  .�

وفيما يلي اجلدول رقم )�( لبيان مقارنة للموؤ�سرات التي اخذت بعني االعتبار لقيا�ص مدى كفاءة وفاعلية قطاع النقل 

العام يف اململكة:

موؤ�سرات وحقائق واأرقام عن واقع قطاع النقل العام  



�3

جدول رقم )5(

2008 1998 املوؤ�سر

328�2 2���� حجم اال�سطول

�00 مليون �00 مليون حجم اال�ستثمار

10 �سنوات �1 �سنة متو�سط العمر الت�سغيلي للحافة

123 0

عدد احلافالت املزودة بنظام البطاقة الذكية ونظام التعقب عن بعد واللوحات 

الرقمية لبيان م�سار اخلط

21� 0 عدد احلافالت العاملة على اجلامعات الر�سمية

2� 0 عدد حافالت ذوي االحتياجات اخلا�سة

38� 0 عدد البا�سات املحدثة

1� 0 عدد �سركات التاأجري

��0 0 عدد مركبات التاجري )�سيارات ركوب متو�سطة وحافالت(

�200 �08� عدد �سيارات التاأجري

� 0 ن�سطة وتنظيم الدور يف املجمعات عدد �سركات مراكز اإدارة االأ

�0 0 يل عدد �سيارات التك�سي العاملة وفقًا ملبداأ النداء االآ

ويف هذا التقرير مت مقارنة حمافظات اململكة مع غريها من مدن العامل مثل )اأو�سلو، اأديالدي، كوبنهاجن، هيل�سنكي، 

ردن. �سنغافورة( بناًء على املوؤ�سرات املبينة م�سبقًا وذلك لقيا�ص مدى فاعلية و�سائط النقل العام يف االأ

وكانت نتائج هذه املقارنة كما هو مبني يف اال�سكال والر�سوم البيانية التالية:

شكل رقم )22(

موؤ�سرات وحقائق واأرقام عن واقع قطاع النقل العام  



موؤ�سرات وحقائق واأرقام عن واقع قطاع النقل العام  ��

شكل رقم )24(

شكل رقم )25(

Annual Trips by Buses & Minibuses

شكل رقم )23(



�� موؤ�سرات وحقائق واأرقام عن واقع قطاع النقل العام  

)Bus + Minibus( Mode Share %

شكل رقم )26(



موؤ�سرات وحقائق واأرقام عن واقع قطاع النقل العام  ��

شكل رقم )28(

شكل رقم )27(



�� طــار املوؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام االإ

المخالفات التشغيليلة لوسائط النقل العام للركاب في المملكة 

بلغ اإجمايل عدد املخالفات الت�سغيلية لو�سائط النقل العام للركاب يف اململكة 12���8 للعام 2008 واجلدول التايل رقم 

)�( والر�سم البياين رقم )�2( يبينان توزيع اأعداد هذه املخالفات ح�سب نوعها:

جدول رقم )6(

اأعداد اأمناط و�سائط النقل العام لعام 2008

العددو�سف املخالفةالبند

��13قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل ت�سريح خط نقل الركاب او انتهاء �سالحيتهالبند االول

البند الثاين
ا�ستعمال املركبة يف غري الغايات واالغرا�ص املرخ�سة من اجلها و�سمل ذلك نقل الركاب يف التاجري او 

املركبات ال�سياحية
�

����2حتميل ركاب زيادة عن احلد املقرر يف مركبات النقل العمومي او عدم التزامها بتعرفة االجور املقررةالبند الثالث

�2�03تغيري او عدم التقيد بخط نقل الركاب او عدم الو�سول اىل نهايتةالبند الرابع

�1�3عدم ت�سغيل او عدم �سالحية عداد االجرة يف املركبات العمومية ال�سغريةالبند اخلام�ص

البند ال�ساد�ص
عدم تركيب او عدم �سالحية جهاز حت�سيل االجرة يف احلافالت املتو�سطة  املخ�س�سة لنقل الركاب 

العمومية خالفا للتعليمات ال�سادرة بهذا اخل�سو�ص
�

�11ا�ستخدام حم�سلي االجرة يف مركبات النقل العمومية خالفا للتعليمات ال�سادرة بهذا اخل�سو�صالبند ال�سابع

�21ارتداء زي خمالف للتعليمات اثناء قيادة مركبات النقل العموميةالبند الثامن

�0عدم تقيد �سائقي مركبات نقل الركاب  العمومية بنظام الدور يف مراكز االنطالقالبند التا�سع

1قيادة مركبات التاجري دون وجود عقد تاجري يخوله قيادتها او دون احل�سول على ت�سريح بذلكالبند العا�سر

البند احلادي ع�سر
قيادة مركبات ال�سحن واحلافالت ب�سكل متوا�سل مبدة تزيد عن احلد املقرر يف االنظمة والتعليمات 

ال�سادرة لهذه الغاية
21

البند الثاين ع�سر
امتناع �سائق املركبة العمومية املخ�س�سة لنقل الركاب عن حتميل الركاب دون �سبب م�سروع او انتقاء 

الركاب
13��

22عدم �سالحية مقاعد الركوب يف �سيارات الركوب العموميةالبند اثالث ع�سر

��قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة االجور باملكان املخ�س�ص لذلكالبند الرابع ع�سر

البند اخلام�ص 

ع�سر
��2وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل يف غري االماكن املخ�س�سة لها

البندال�ساد�ص 

ع�سر

عدم و�سع بطاقة املعلومات ال�سخ�سية اخلا�سة بال�سائق يف مركبات نقل الركاب العمومية يف االماكن 

املخ�س�سة لها

20���

��2عدم �سالحية النوافذ اجلانبية يف مركبات النقل العموميةالبند ال�سابع ع�سر

�10عدم حمل ال�سائق امر احلركة ل�سيارات الركوب العمومية )التاك�سي( من املكتب التابع لهالبندالثامن ع�سر

125448 املجموع



طــار امل�ؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام58 االإ

شكل رقم )29(



��

عزيزي القارئ،،

نرحب بجميع مالحظاتكم واإقرتاحاتكم على املوا�سيع الواردة يف التقرير ال�سنوي للهيئة ونرجو اإر�سالها عرب الفاك�ص اأوالربيد 

التوا�سل معكم حول هذه املقرتحات  التالية لنتمكن من  البيانات  اأ�سفل هذه ال�سفحة وناأمل منكم تعبئة  لكرتوين واملبينني  االإ

ف�سل... لتطوير اأدائنا نحو االأ

اال�ســــــــــــــــــــــــــــــم: 

املــــــــــــــــهنـــــــــــــــة:

امل�ستـــوى العلمـــي: 

مكــــــــان العمـــــــل: 

الهـــــــــــــــــــــــــــاتف:

الربيد االلكرتوين: 

املــــــــــالحظــــــــات: 

االدارة العامة - هاتف: �100�00 ��2+ فاك�ص: ��1��81 ��2+

info@ ptrc.gov.jo :لكرتوين الربيد االإ

www. ptrc.gov.jo :لكرتوين املوقع االإ

هيئة تنظيم قطاع النقل العام

نموذج تغذية راجعة عن التقرير السنوي



طــار املوؤ�س�سي واال�ستثمار يف قطاع النقل العام�0 االإ

مالحظات



�1




