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محــل هيئــة تنظــيم قطــاع النقــل العــام، هيــه أوكــل لهــذ  الهيئــة  النقــل البــري فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية والتــي تــم إنشــاؤها لتحــلهيئــة تنظــيم 

ــام مــن شــانها ــة مــن المه ــ  الطــر  وال ــك    جمل ــع وســائط النقــل عل ــاس والبلــائع بجمي ــل العــام للرك ــة وهــي النق ــري ب نماطــف المختلف ــل الب تنظــيم النق

ــا ــة ا  ــادية الحديدي ــة االقتص ــداف التنمي ــع أه ــ  م ــا يتف ــري بم ــل الب ــاع النق ــي قط ــتقمار ف ــجيع االس ــا وتش ــة عليه ــف والرقاب ــ  خدمات ــراف عل ــ  االش فة ال

 واالجتماعية.

   

نقــل برؤيتهــا المتمقلــة  لتحقيــ ت ــع  فــان الحكومــة ســتبق  جــادة وداعمــة فــي تطــوير النقــل وان الهيئــة ان االردن وهــو علــ  اعتــاس المئويــة القانيــة 

ــري يكــي ،متكامــل، ــا واقتصــاديا ب ــالردن و وامــن بيئي ــدور االقليمــي والموقــع االســتراتيجي ل ــ  ال ــ  إيصــاا رســالتها ويحــافع عل ــ  بإل تخطــيط وتنظــيم وتطبي

 انظمة النقل البرية باالستخدام االمقل لتكنولوجيا المعلومات من خالا تنفيذ خطط التنمية الشاملة وف  افلل المعايير الدولية.

ــة س   وســ ــو راء  والمتمقل ــي  ال ــة رئ ــا دول ــف به ــي كل ــاني والت ــدت الق ــ  عب ــة المل ــ  رؤ  جالل ــة جاهــدة لتحقي ــة تعمل الهيئ ــل منظوم تح ــين وتفعي

ــاء  ــة وبن ــوا الذكي ــددة والحل ــة المتج ــتخدام الطاق ــا واس ــف التكنولوجي ــالا توخي ــن خ ــام، م ــل الع ــائل النق ــاءة وس ــادة كف ــتدام و ي ــام الم  ــل الع ــدرات النق ق

 *  .عاملين بهذا القطاع، لما لذل  من أثر كبير في  يادة إقباا المرأة والشباس عل  العملال

 

   الح اللــو يـــصـ

 / نائب رئي  مجل  ادارة الهيئة دير العامـــالم

 

 

 تقديم المدير العام
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خلفا لمؤس ة النقل استنادا̋ ألهكام قانون النقل العام للركاس والتي كانت تعني فقط  بنقل الركاس  16/11/2001تم إنشاء هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتاريخ    

قل البري في المملكة لتحل بذل  ) هيئة شمل الهيئة نشاطات وصالهيات أكبر تتعل  بكافة أنماط النلت 2011( لعام 4رقم )صدر قانون جديد  2011، وفي عام العام 

 2017القاني من العام  تنظيم النقل البري ( بموجب هذا القانون محل هيئة تنظيم قطاع النقل العام للركاس وقد تمت المصادقة عل  قانون النقل الجديد في الربع

 وسمي بقانون   تنظيم نقل الركاس   .

  

 عل  أن:  2011( لعام  4قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم )   

المنقولة وغير المنقولة  تنش  في المملكة هيئة ت م  )هيئة تنظيم النقل البري( تتمتع بشخصية اعتبارية يات استقالا مالي وإداري ولها بهذ  الصفة تمل  األمواا - أ 

تحقي  أهدافها بما في يل  إبرام العقود وقبوا الهبات والتبرعات ولها ه  التقا ي وأن تنيب عنها في اإلجراءات والقيام بجميع التصرفات القانونية الال مة ل

 القلائية وكيل عام إدارة قلايا الدولة أو أي محام أخر توكلف لهذ  الغاية.

  

 .لكةيكون مقر الهيئة في عمان ، ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان داخل المم - س

ــة االق    ــري بمــا يتفــ  مــع أهــداف التنمي ــا وتشــجيع االســتقمار فــي قطــاع النقــل الب ــة عليه ــف والرقاب ــري وخدمات ــ  تنظــيم النقــل الب ــة إل ــدف الهيئ تصــادية وته

 واالجتماعية.

 

 مهام الهيئة 

 تنفيذ ال ياسة العامة للنقل البري.     .1

  .وت مينها بالم تو  الجيد والكلفة المالئمة العمل عل  تلبية الطلب عل  خدمات النقل البري    .2

 تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها وم اراتها.     .3

 و ع الخطط الال مة إلنشاء مراف  النقل البري وتشغيلها وتنفيذها .    .4

 ل  خدماتها .تحديد مواقع مراف  النقل البري بالتن ي  مع الجهات يات العالقة وإدارتها واإلشراف ع     .5

 صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الش ن بما يحق  التن ي  مع الجهات المختصة في و ع خطط إنشاء الطـر  وبرامج    .6

 المصلحة العامة للم تفيدين.        

 والتن ي  مع الجهات يات العالقة.و ع إجراءات الوقاية من هوادث النقل البري وتطويرها ه ب المتطلبات العالمية بالتعاون     .7

  نبذة عن الهيئة، إنشاءها، مهامها
 



 

 

7 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 خطواتالمنهجية من لقد تم إعداد الخطة األستراتيجية لهيئة تنظيم النقل البري إستنادا ال  المبادئ الرئي ية الخاصة بالتخطيط األستراتيجي وقد تكونت ال

 -التالية :

  التحلير ألعداد الخطة. المرهلة األول : 

 تشكيل فري  عمل فني من الهيئة إلعداد الخطة األستراتيجية. .1

 إلعداد الخطة وأهم المراهل والمخرجات لكل مرهلة.تم من خاللها تحديد األطار الزمني هيه عمل إلعداد الخطة األستراتيجية ،ال .2

 : جمع وتحليل المعلومات. المرهلة القانية 

والذي يشمل تحليل البيئة الداخلية )نقاط القوة واللعف( وتحليل البيئة الخارجية )الفرص  (SWOT Analysis)إجراء التحليل الرباعي  -1

 والتحديات(.

 تحديد أصحاس العالقة / الشركاء وتصنيفهم . -2

 البري باإل افة ال  التشريعات المرتبطة بذل .مراجعة وتحليل الخطط الوطنية يات العالقة بهيئة تنظيم النقل  -3

 

 :إعداد الخطة األستراتيجية. المرهلة القالقة 

 صياغة الرؤيا والرسالة للهيئة. .1

 صياغة األهداف األستراتيجية لألعوام المقبلة ، والتي تشكل أهم محاور عمل الهيئة للفترة المقبلة. .2

 االستراتيجية وتحديد الم تهدفات.تحديد مؤشرات قياس االداء الرئي ية لالهداف  .3

 : إعداد الخطة التنفيذية. المرهلة الرابعة 

 تحديد المشاريع الال مة لتحقي  االهداف المو وعة. .1

 إعداد خطط تنفيذية تفصيلية للمشاريع وو ع مؤشرات أداء رئي ية لها. .2

 

 صياغة الم ودة كاملة لالستراتيجية وتعميمها . المرهلة الخام ة : 

 مناقشة الخطة االستراتيجية في إجتماع لجنة التخطيط والتن ي  والمتابعة لغايات إقرارها.  .1

 

 : نشر الخطة االستراتيجية وتعميمها داخل الهيئة وخارجها. المرهلة ال ادسة 

 2023-2021إعداد الخطة األستراتيجية لهيئة تنظيم النقل البري لألعوام خطوات 
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 الرؤية 

 

 

 

 

 

  الرسالة 

 

 

 

 

 

 

 

 لقيم الجوهريةا 

 

 

 

 

 

تخطيط وتنظيم وتطبيق انظمة النقل البرية باالستخدام االمثل لتكنولوجيا 

 .المعلومات من خالل تنفيذ خطط التنمية الشاملة وفق افضل المعايير الدولية
 

 تقديم الخدمة يز فيمالت 

 الشفافية في التعامل 

 تكافؤ الفرص 

 تحقيق العدالة 

 المساءلة والحوار 
 

 

ويحافظ على الدور  نقل بري ذكي , متكامل, و امن بيئيا واقتصاديا

 االقليمي والموقع االستراتيجي لألردن

 

 االقليمي 

 وهريةالرؤية ، الرسالة والقيم الج
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 كيةلالمحاور الوطنية وكتب التكليف ال امي والرسائل والرؤ  الم. 

 ( لعام  4قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم )2011 

  لو ارة النقل/ استراتيجية قطاع النقل طويلة المد 

 (2023-2021لهيئة تنظيم النقل البري ل نة ) بالغ اعداد الموا نة 

 (2020-2018هيئة النقل البري )والخطة التنفيذية المنبققة عنها لستراتيجية الخطة اال 

 باستخدام  الداخلية للهيئة ةتحليل البيئ(SWOT) 

 الخارجية للهيئة باستخدام  ةتحليل البيئ(PESTEL) 

  (2025-2021لالعوام ) التنفيذي التنمويالبرنامج 

 (2022-2021المنهجية التفصيلية للقطاع النقل للفترة من) 

 )نظام  بط الجودة )اآليزو 

 (2021-2020) لالعوام خطة إدارة المخاطر 

 

 مدخالت االستراتيجية
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 التنظيميالهيكل 
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  ا:في تحقيقهاألهداف الوطنية التي ت اهم الهيئة 

 .تح ين م تو  الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في تو يعها .1

 .خل  بيئة استقمارية جايبة قادرة عل  جذس رؤوس االمواا االجنبية وتشجيع االستقمارات المحلية .2

  

 

 ألهداف اإلستراتيجيةا:  

 .وا افة خدمات ابداعيةت النقل البري رفع م تو  نوعية خدما -1

 .بيئة اإلستقمار في قطاع النقل البري ودعم تحفيز -2

 .تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري -3

  تقليل اآلثار البيئية ال لبية لقطاع النقل البري. -4

 

 

 

 هدا  الوطنية واالستراتيجيةاأل
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 الهدف من الشراكة الجهة الرقم

 درجة الشراكة
 وصف الشري 

 القطاع إطار الشراكة

 استراتيجي

 شري 
 خاص هكومي دولي عربي محلي

1.  
الموافقة عل  تطبي  اإلستراتيجية  و ارة النقل

 وسياسات النقل
         

2.  

 -:مديرية األمن العام 

 دائرة ال ير والترخيص   -

 

 

التعاون في  بط م ارات الخطوط من 

أجل تقديم خدمات النقل بالم تو  

المناسب، باال افة لكل ما يتم االتفا  

 .تشريعات وأنظمةعليف مع الهيئة من 

         

 

 االدارة العامة لالقامة والحدود

التعاون مع الهيئة في تنفيذ القرارات   

عل  المعابرالحدودية التي تتعل  

 بوسائط النقل.
         

3.  

تنفيذ مشاريع النقل البري )الدراسات  و ارة االشغاا العامة واالسكان

والتنفيذ( المتعلقة بمشاريع االشغاا 

 الحكومية

         

4.  

التن ي  عند طرح عطاءات ، وإعداد  دائرة العطاءات الحكومية

          الشروط المرجعية للعطاءات

 مصفوفة الشركاء
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التعاون في اتخاي القرارات بما يحق   أمانة عمان/دائرة عمليات النقل  .5

التكامل بين أنماط تقديم خدمات النقل 

في محافظة العاصمة  من اختصاص 

 من  األماتة وبقية محافظات المملكة

 اختصاص الهيئة.

         

        أهذ الموفقة عل  موا نة الهيئة  و ارة المالية / دائرة الموا نة العامة  .6

و ارة المالية / األمواا العامة   .7

 والشؤون القانونية

 تو يح أمور قانونية تخص االمواا العامة
         

و ارة المالية / دائرة اللوا م   .8

 والمشتريات

العطاء و الشراء تن ي  عند طرح 

          المواهد

تبادا المعلومات يات الصلة بالنقل البري  و ارة المالية / الجمارك  .9

وإعداد التشريعات المشتركة المتعلقة 

 بالقطاع

        

التن ي  مع الهيئة في ما يتعل   و ارة االقتصاد الرقمي والريادة  .10

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
        

التن ي  مع الهيئة في ما يتعل   تنظيم قطاع االتصاالتهيئة   .11

 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
        

         الدفع االلكتروني البن  المركزي االردني  .12

تن ي  مع المركز في هاالت الطوارئ  مركز إدارة اال مات  .13

 وادارة اال مات 
        

الهيئة في لجان فنية شري  مشاركة  و ارة الطاقة والقروة المعدنية  .14

أستراتيجي فيما يخص متابعة 

االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 

 2030-2020لالعوام 

         

التعاون والتن ي  مع البلديات المعنية في  و ارة االدارة المحلية  .15

 ما يخص مشاريع النقل ومرافقف.
        

مؤس ة المواصفات والمقايي    .16

 االردنية

الهيئة في المواصفات التعاون مع 

 القياسية بما يخص قطاع النقل
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التن ي  مع مجال  الالمركزية في  و ارة الداخلية   .17

 المحافظات
         

الم اءلة ومحاسبة االداء، ومراقبة  هيئة  النزاهة ومكافحة الف اد  .18

 الشفافية 
         

تشجيع القطاع الخاص عل  االستقمار  هيئة تشجيع االستقمار  .19

في قطاع النقل من خالا ت هيل 

 اتفاقيات التي تتم مع هيئة االستقمار 

         

التدقي  عل  جمع االمور المالية واإلدارية  ديوان المحاسبة  .20

 والفنية للهيئة  للتحقي  النزاهة في العمل
         

المتعلقة مشاركة الهيئة في بعض اللجان  و ارة البيئة  .21

في البيئف وخصوصا خاهرة التغير 

المناخي باال افة ال  المشاركف في 

 ورشات عمل متعلقة بتقييم االثر البيئي

         

تدريب وت هيل فعاا ي هم في تطوير  معهد األدارة العامة  .22

األداء من خالا التعاون مع الهيئة في 

 تدريب الموخفين من خالا عقد ادورات

         

توفير المنح الخارجية لدعم المشاريع   التخطيط والتعاون الدوليو ارة   .23

 التنموية لقطاع النقل البري
         

تزويد الهيئة بالشواغر الناقصة  - ديوان الخدمة المدنية  .24

 والمطلوبة للهيئة القيام بعملها

توفير دورات وورش عمل تدريبية  -

 للموخفين لرفع كفائتهم

         

والشاهنات شركات اصحاس الباصات   .25

 المشغلين االفراد

أإللتزام بالتعليمات واألنظمة  الخاصة بهم 

و توفير الخدمة للمواطن عل  اكماا 

 وجف
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 النقابات العامة :  .26

نقابة أصحاس مكاتب  -1

 ال يارات ال ياهية

نقابة أصحاس ال يارات  -2

 العمومية ومكاتب التاك ي

نقابة العاملين بالنقل البري  -3

 والميكاني 

النقابة العامة ألصحاس  -4

 الباصات األردنية

5-  

 االتحاد العربي للنقل البري  -6

 جمعية النقل ال ياهي -7

نقابة اصحاس ال يارات  -8

 الشاهنة االردنية العمومية

نقابة اصحاس شركات  -9

ومكاتب تخليص ونقل 

 البلائع

 النقابة اللوج تية االردنية -10

تعميم القرارات والتعليمات  -

ع الصادرة من الهيئة عل  جم

 المشغلين

 

أإللتزام بالتعليمات واألنظمة   -

الخاصة بهم و توفير الخدمة 

 للمواطن عل  اكماا وجف

 

 

 
         

 متلقي الخدمة  .27

 

 

 الحصوا عل  ر   متلقي الخدمة
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 البيئة الداخليةحليل ت 

  

 ة الداخليةيئالب

 (W) نقاط اللعف (S) |نقاط القوة 

  ــيم ــن تنظ ــؤولة ع ــدة الم  ــمية الوهي ــة الرس ــة الجه ــر الهيئ تعتب

 خدمات النقل البري والرقابة عليها

  ـــة  ـــمن ـــة التحتي ـــاريع البني ـــة لمش ـــة المخصصـــات المالي ـــدم كفاي ع

 الموا نة الحكومية

 االستقالا المالي واالداري   عدم تقـديم الـدعم  علـ  اجـور النقـل العـام للفئـات الم ـتهدفة بشـكل

وفــوري يلــمن النزاهــة والشــفافية فــي تقــديم الــدعم الجــور الكترونــي 

 النقل العام باستقناء اجور النقل لطالس الجامعات الرسمية

 انتشار مكاتب الهيئف في جميع محافظات المملكف  عدم وجود إطار تشريعي لتنظيم عمل مراكز مراف  النقل 

  الم ــاهمة مــع الجهــات االخــر  فــي مــنح االعفــاءات الجمركيــة

 واللريبية

  عــدم اســتقرار بعــض االنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة النمــاط

 النقل المتعدد الذي ساعد بتذبب تطبيقها

 التطوير الم تمر لتشريعات وأنظمة قطاع النقل  عف شمولية نظام تفويض الصالهيات  

  أرشفة الوثائ  إلكترونيًا مما ي هل عملية البحه عنها واستخراجها

 الحاجة.عند 

 عف الهيئة في مواجهة المخاطر والكوارث واالوبئة  

 تطبي  أنظمة النقل الذكية المتوائمة مع أفلل الممارسات الدولية   ــة فــي المحافظــات ممــا عــدم وجــود أق ــام وا ــحة فــي مكاتــب الهيئ

 يؤدي عل  التركيز عل  بعض المهام دون األخر 

 دمات الهيئةاتمتة بعض خ 

 

  (ــوارد ــة الم ــام قل ــة للقي ــة ( الال م ــزات والخــدمات االداري البشــرية /التجهي

 باألعماا

  استخدام الطاقة المتجدد  من اجل تنمية م تدامة 

 الرقابة االلكترونية في مراكز االنطال  والوصوا 

  االستخدام االمقل في مجاا تكنولوجيا المعلومات في مشاريع

 النقل

 

 

 

 

 لتحليل الرباعيا
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 تحليل البيئة الخارجية 

 

 العوامل الخارجية
 البيئة الخارجية

 التهديدات الفرص

 العوامل ال ياسية
االستقرار ال ياسي في األردن ساعد في نمو 

 االستقمار في القطاع

ت ثر هركة التصدير لبعض الدوا ب بب عدم  -

 لدوا الجوار االستقرار ال ياسي 

 إل  الواردة الجمركية المعامالت عدد  يادة -

 عل  العمل و غط الحدودية المراكز

 المعبر األردن أنب بب  المراكز. موخفي

 ويل  ب بب,المنطقة في الوهيد التجاري

  األردن في وال ياسي األمني ستقرار الو عا

 

 عدم إل  تؤدي أهيانًا ال ياسية التوجهات -

الدولية  االتفاقيات بعض تفعيل في الرغبة

  مقل اتفاقية النقل والعبور مع سوريا

 االقتصاديةالعوامل 

 والدولية الخارجية المنح من االستفادة امكانية -

 المانحة الجهات من الممولة الدعم ومشاريع

 خدماتها الهيئة وتح ين ومشاريع برامج لتنفيذ

 للموخفين؛ تدريب فرص وتوفير

بيئة جايبة للم تقمرين و استغالا البنية التحتية  -

باالستقمار لخدمة قطاعات اخر  )عل  سبيل 

المقاا مراكز االنطال  والوصوا في 

 المحافظات للبلديات(

إهتمام الجهات الحكومية العليا بتطوير القطاع  -

 و تطبي  أنظمة النقل الذكية

عدم كفاية المخصصات المالية الال مة لتطوير قطاع 

 النقل بشكل تام

 العوامل االجتماعية
تخدم المواطنين  تعتمد  مراف  النقل  ت هيلإنشاء و

يلبي بما   الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات عل

عدم قيام البلديات باإلجراءات المعنية بديمومة 

 وصيانة المشاريع لمراكز االنطال  والوصوا.
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 أهداف التنمية الم تدامة

 العمل عل  أتمتة اعماا الهيئة العوامل التكنولوجية

 ياع المعلومات المحفوخة عل  سيرفرات الهيئة 

تعطل االنظمة نتيجة الكوارث وانقطاع ب بب 

 .الكهرباء واالنترنت

 التطوير الم تمر في التشريعات وأنظمة قطاع النقل العوامل التشريعية
عدم التزام مشغلي النقل العام بالتعليمات 

 والتشريعات

 العوامل البيئية

توقيع االردن إتفاقية باري  بخصوص التغيير  - .

 المناخي.

استراتيجية النقل الوطنية طويلة  مد  إطال   -

والتي يعتبر النقل الم تدام أهد ركائزها  2014في عام 

: 

 يادة العدد اإلجمالي للم افرين الذين  •

ي تخدمون وسائل النقل العام كن بة مئوية من العدد 

 2025٪ بحلوا عام 25اإلجمالي إل  

العمل عل  تشجيع استخدام سيارات الهايبرد  •

رة الكهربائية الصفرية االنبعاثات في قطاع النقل وال يا

 العام

البدء في تنفيذ مشروع نظام هافالت التردد  •

 ( عمان/ الزرقاء(BRTال ريع للنقل العام ))

 عف اإلمكانيات لد  المشغلين في قطاع  -

النقل العام وقطاع نقل البلائع لمواكبة االستبداا 

 ال ائدة.التحديقي ب بب الظروف االقتصادية 
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 ( 1البرنامج :)

تطوير خدمات 

 النقل العام

 (2البرنامج )

رفع مستوى 

 االداء المؤسسي

تشجيع االستثمار (: 2البرنامج )
 قطاع النقل البري في

تطوير البنية ( 3البرنامج)

 بريالتحتية لخدمات النقل ال

 

 ( 1الهدف اإلستراتيجي )

رفع مستوى نوعية 

خدمات النقل البري 

 واضافة خدمات ابداعية

 
 

 اتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعه: (  1الهدف الوطني )
 

 ( 2الهدف اإلستراتيجي )

 

تحفيز ودعم بيئة إلستثمار في 
 قطاع النقل البري.

 

 ( 3الهدف اإلستراتيجي )

رفع مستوى وتطوير البنية  

 التحتية لقطاع النقل البري

 

 بط راالهدا  الوطنية واالهدا  االستراتيجية والبرامجر
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خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع (  : 2الهدف الوطني )

 االستثمارات المحلية

 

 

اآلثار  تقليل(  : 4الهدف االستراتيجي) -
 البيئية السلبية لقطاع النقل

 

تطوير األنظمة  (:1البرنامج)

المتعلقة بمواصفات المركبات 

 )السالمة والبيئة(
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 األهداف الوطنية

 

 ل ياسة النقلالمبادئ الرئي ية 

 

 االهداف االستراتيجية

 

 

 

 

تح ين م تو  الخدمات المقدمة للمواطنين 

 والعدالة في تو يعها

 

استكماا البنية التحتية للشبكات الحالية  -

واالستغالا االمقل لمراف  النقل، 

 وتطبي  نظام

ت مين نقل آمن وبكلفة مقبولة لغايات  -

تحقي  اهداف التنمية االجتماعية بحيه 

 تكون خدمات النقل متاهة لكافة

رفع م تو  وتطوير البنية التحتية  -

 لقطاع النقل البري

رفع م تو  نوعية خدمات النقل البري   -

 وا افة خدمات ابداعية

 

 

 

خل  بيئة استقمارية جايبة قادرة عل  جذس 

رؤوس االمواا االجنبية وتشجيع االستقمارات 

 المحلية

قطاع تعزيز دور القطاع الخاص في  -

النقل هيه تحتاج مشاريع النقل الكبر  

والبنية التحتية االساسية ال  استقمارات 

ودعم من الحكومة بشكل مباشر او 

من خالا الشركة بين القطاع العام 

 والخاص

و ع استراتيجيات نحفز االستقمارات  -

لتطوير القطاع   ويل  لغايات لتحفيز 

النمو االقتصادي والذي يتحق  بوجود 

 عاا وكفؤنقل ف

الت كيد عل  البعد االقليمي واالستفادة  -

من الموقع الجغرافي لالردن 

 واستقمار  بالشكل االمقل

 

 

 تقليل اآلثار البيئية ال لبية لقطاع النقل -

 

تحفيز بيئة االستقمار في قطاع النقل  -

 البري

 

 

 

 ربط المبادئ الرئيسية لسياسة النقل باالهدا  الوطنية وباالهدا  االستراتيجية
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 المشاريع البرامج األهداف االستراتيجية األهداف الوطنية

 الهدف الوطني األوا

تح ين م تو  

الخدمات المقدمة 

للمواطنين والعدالة 

 في تو يعها

 

ـــــتراتيجي  ـــــدف االس اله

رفــــــع م ــــــتو   األوا:

نوعيــــة خــــدمات النقــــل 

وا ــافة خــدمات  البــري 

 ابداعية

 البرنــــــــــــامج األوا: 1.1

تطـــوير خـــدمات النقـــل 

 العام

  تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في جرش 

 مادبا( -الزرقاء -تنفيذ دراسة مشروع النقل الحلري )اربد 

  إدخاا نظام النقل الذكي لتح ين خدمة النقل العام من خالا

 تطوير تطبي  يكي لتتبع مواعيد رهالت هافالت النقل العام

  للتنبؤ لقطاع النقل / النهوضمشروع تطوير النظام المحوسب 

 بخدمات النقل العام

ــع 1.2 ــاني: رف ــامج الق البرن

م ــــــــــــــــــتو  االداء 

 المؤس ي

 عقد دروات تدريبية للموخفين 

  مشروع تحديه وبناء قاعدة البيانات الخاصة بجميع انماط النقل

 للركاس واتمتة خدمات الهيئة

  للقيام بمهامهم الموخفينتوفير أجهزة هاسوس تلبي متطلبات 

 بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل البري 

الهدف االستراتيجي 

 : القاني

تحفيز ودعم بيئة إلستقمار 

 في قطاع النقل البري.

  البرنــــــــــــامج األوا:2.1

ـــي  ـــتقمار ف تشـــجيع االس

 قطاع النقل البري

 

  تنظيم نقل الركاس من خالا استخدام التطبيقات الذكية 

   وثيقة النقل البريانجا 

 مشروع دعم اجور طالس الجامعات الرسمية 

 والمشاريعمصفوفة ربط األهدا  الوطنية باالهدا  االستراتيجية  والبرامج 
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الهدف االستراتيجي 

 : القاله

رفع م تو  وتطوير 

البنية التحتية لقطاع النقل 

 البري

البرنــــــــــــامج االوا: 3.3

ــــة تطــــوير ال ــــة التحتي بني

 لخدمات النقل البري

  مشروع إنشاء وإعادة ت هيل البنية التحتية للنقل العام )مراكز

 االنطال  والوصوا(

 مركز مبيت وانتظار الشاهنات 

   مشروع تصميم إعادة ت هيل المجمعات في األلوية والقر 

   مشروع توفير انظمة رقابية الكترونية للنقل العام في مراكز االنطال

 (CCTV)والوصوا

 توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام 

 الهدف الوطني القاني

خل  بيئة استقمارية  

 جايبة قادرة عل 

جذس رؤوس االمواا 

االجنبية وتشجيع 

 االستقمارات المحلية

الهدف االستراتيجي 

: تقليل اآلثار البيئية  لرابعا

ال لبية لقطاع النقل 

 البري

تطوير  البرنامج : 1,4

األنظمة المتعلقة 

بمواصفات المركبات 

 )ال المة والبيئة(

    تحديه أسطوا هافالت النقل العام: لتتواف  مع التنفيذ التدريجي

 (.لم تويات الشبكة الهرمية )م تمر

 الهدف الوطني الرقم
الهدف 

 االستراتيجي
 المؤشر

2020 

 الفعلي

2021 2022 2023 

م تهد

 ف
 م تهدف الفعلي

الفعل

 ي
 م تهدف

الفعل

 ي

 

1 

تح ين م تو  الخدمات 

المقدمة للمواطنين 

 والعدالة في تو يعها

رفع م تو  نوعية 

خدمات النقل 

البري وا افة 

 خدمات ابداعية

درجة الر ا عن 

خدمات النقل 

 العام

68% 70% - 75% - 75% - 

أعداد الشاهنات 

األردنية الخارجة 

محملة عبر 

 الحدود

51000 65000 - 70000 - 75000 - 

عدد الباصات 

/ 1000لكل 
0.7 0.8 - 0.85 - 0.85 - 

 : األهدا  االستراتيجية ومؤشرات قياس أدائها
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 ن مة

مؤشر شبكة 

النقل العام 

ه ب 

 الجيومكانية

 كقافة الشبكة -

%جر85.5

 ش
85.8% - 86% - 86.5% - 

 - %81 - %80.5 - %80 %اربد75.5

 - %83.5 - %83 - %82 الزرقاء81.5

 امتداد الشبكة-

كم 254.5

 جرش

 كم اربد994

كم 994

 الزرقاء

كم  260

 جرش

كم  997

 اربد

كم  997

 الزرقاء

- 

- 

- 

كم  270

 جرش

كم  1000

 اربد

كم  1000

 الزرقاء

- 

كم  280

 جرش

كم  1110

 اربد

كم  1110

 الزرقاء

 

- 

  

تقليل اآلثار البيئية 

ال لبية لقطاع 

 النقل البري

متوسط العمر 

التشغيلي 

لحافالت 

الركوس وسيارات 

 المتوسطة )سنة(

 

10.6 

 

8 

- 

7.5 - 

7 - 

   

متوسط العمر 

التشغيلي 

ألسطوا الشحن 

 الققيل )سنة(

18.93 15 - 14.5 - 14 - 

رفع م تو  

وتطوير البنية 

التحتية لقطاع 

 النقل البري

ن بة عدد مراكز 

االنطال  

والوصوا 

 المؤهلة 

22.5% 24% - 30% - 35% - 

مواقف عدد 

التحميل والتنزيل 

 المؤهلة

200 393 - 410 

 

 

- 

450 

 

 

- 
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 لمؤشرا لهدف االستراتيجيا لهدف الوطنيا الرقم
 لفعليا

2020 

 

 

 

 م تهدف

2021 

 

 

 

 

 لفعليا

2021 

 

 

 

م تهد

 ف

2022 

 

 

 

 

لفعلا

 ي

2022 

 

 

 

 

 

 

 تهدم

 ف

2023 

 

 

 

 

الفعل

 ي

2023 

2 

خل  بيئة استقمارية جايبة 

جذس رؤوس قادرة عل  

االمواا االجنبية وتشجيع 

 االستقمارات المحلية

تحفيز بيئة اإلستقمار في 

 قطاع النقل البري

هجم 

االستقمار 

في قطاع 

 النقل البري

 - مليار 2.8 مليار2.75
2.85  

 مليار
- 

2.9 

 مليار
- 

العدد 

التراكمي 

للناقلين 

 المرخصين 

334 340 - 345 - 350 - 
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