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ا

 مقدمة

ورغههتطفبذيههةط ههق طط،شهه قطاعههلنطل بمههلط أنماهه طلكألرههنطل تغيههتطوههتطل م يههتلسطول ماههليسط ههمطل ةههبللسطل ماياهه طل أل هه  
وشههلر فط ههمطاههةلطل معهههلنطل للمههفطةيطلاطوةههلاأ طاعههلنطل بمهههلط ههمطل بههلفلطل أااههمطل  أهههل مطوههلط ل هه ط واطوةهههمل ط

(طة هههسطكةهههه طوةهههلاأ طل ا أههه طل ألهههل  ط معهههلنطل بمهههلط1ل عأهههلقطوملركههه ط موهههلربط و طوشهههل   ،طو شهههيتطل شههه لطراهههتط 
(،طحيههأطلك ههلطوهههلط ل هه طفبا ههتط هههيتطGDP أااهههمطل  أههل مط ول منههن تطولشكشههع طل قل أهه طول أةهههل ق طوههتطل بههلفلطل

طول ذمت طل ممطفام ل.ط2016(طوفطوالحظ طلكنذل  لطوتط2018-2011(ط مطل ذمت طوتط 5.87-5.11% 

(:طكةه طوةلاأ طل ا أ طل ألل  ط معلنطل بملطول منن تطولشكشع طل قل أ طول أةل ق طوتطل بلفلط1ل ش لطراتط 

ط(2018-2011 اذمت ط (طGDPل أاامطل  أل مط 

ط

 

ط

 

ط

ط

ط

 

طول معاه تطل لظهلف طة هسطل لصهل طل  لسطماةيت طل شلولطل بملطفنع طط رلرطولم طحل  ط مطلشر اطلاطل لل حطوت
طوتطخال طفببمطوذله تطليممقلو طول بملطليخلتطول  ا طل بيئ ط اسط ابملطل ةاب  طلآلثلرطوتطول منف فط،طول أللر 

طوفببهههمطول مشهههت    طل أؤمةههه  طلشرهههتط هههيتطول مبةهههي طل أللءوههه  هههة  طيط هههقطوهههتطفاهههقيأطليمهههمتلف و  ط ايهههأطفلهههأتط
طل بمهلطلكظأه طفعن هنط  هق طل ال وه طل وقيهق طم لمهلسطوفمهقمتط ابمهلطل علوه طل ة لملسطوث م ط أتطل أقر  طل ة لملس

وغههلطاعههل مطل علاهه ططل أنماذهه طل معل ههلسطوههفطول أمتلواهه طل لمههلفططول أمعههق  طوعمل هه طكاهه طوذلسطل أةههمقلو طول مبمههل
طط.ول بيئ 

ا  
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 الملخص التنفيذي

ط
فطشهتكلف لطل تف ةهيتطول  يئهلسطل أتفهعه ط  هلطل هسطوتل عه طوفاهقيأطليمهمتلف و  طل لرب ه ططفةعسطو لر طل بملط ل معلواطوه

 معهههلنطل بمهههلطرل اههه طل أهههق ط   هههللةطل نأةههه طل مل وههه ط تل ههه طلكأهههلهطل بمهههل،طول مهههمطاهههمطوا ههها طل هههب لطل مشهههلركمطوهههفط
وكولحنطمعمأقط اسطفامي طلصالبطل عالا .طوشاطفعل تطاعلنطل بملطيتفتنط اسطل معلنطل ا لومطول معلنطل نلصط

اهلطفعن هنطليمهمغألرط همطاعهلنطط امعهلنطل أمببهل طل ة لمهلسل متلولطوليكةولةط يتطاهةيتطل معهل يتط هةلط هلاطلحهقطلاهتط
حيههأطيمأيههنطلشر اط ن ههلفةط قيههق طفؤااههنطشاطم ههلاطحل ههب ط المههمغألرطوييئهه طوشههوع ط أشههلر فطل معههلنططل بمههل،

وفل تطليمممتلرطل ة لممطوو ل طل أللر طل هشت  طل أؤاا طول أبل ة ،ط ل  ل  طل نلصطوتطكلح  طل ألافطليممتلف ومط
طط.ة سطفل تطحنةطوتطل الل نطول  ذلءلسطل ممطفشوفطوفن قطوتط لذ   طليممغألرط مطل أأات 

رههههتقطووأل هههه طوههههتطوشههههلر فطل بب هههه طل مام هههه طول  ههههتلءلسطل مبظ أ هههه طمههههيمتطل بمههههلطاعههههلنطفاههههقملسطولل  هههه طي ههههق طوطط
ط. تل  طليكألهط ل مشت علسطولشكظأ (

فلههنتطلمههعل طشههلحبلسطكمههلطل هلههلففطلير ك هه طول  مههل طوات هه طططابل هه طفاههقملسط ههق طوب ههلطنقللالبضائلل   ذههمطووههل ط 
ههلطل عت هه ط لي ههتل طوملركهه طوههفطوات هه طل شههتكلسطو ههقةطلي مههنلةط ههل األيسطل أالر هه طولثتاههلط اههسطشههه  طل عههت طخ لص 

شههه  طمهه  طحقيههقطظ ههتسطل ال هه طل ههسطفعههل تط ههةلطشههلحب طمههبل  لطط7500ل  ههاتلواطل ههةاطفأههتطخال ههنط طل غههتطوههتط
ل اا أ ههه طل ال  ههه طل أاا ههه طوطوال اههه ط امشههه يلطوهههفطل هههقو طل أوهههلور ط اهههتيططول متلوهههلط هههيتطوتل هههنطل بمهههلططل عههه حقيغههه طومتط

ول أةممبا  طحيأطموتاطل عألط اسطليمتلنط بقءطفبذيةطوشهتونطلكشهلءطشهه  طمه  طحقيقمه طورب ه طوهتطخهال طل أتحاه ط
ات  ط مطل عاه طوتورل ط أقيب طوعهلاطووصهلي ط اأيبهلءطلشو سطوتطل أشتونططول أمأغا ط ل نططل للصلطولط يتطل أللكئطل ه

حيهأطمعمبهتطاهةلطل أشهتونطوهتطل أشهلر فطليمهمتلف و  ط اهسطالفأه ط ل بتاطل أممتقطةكشلؤهط همطل أل هلك ط بهلبط أهلا،
 ل  ل  طط(،2023ط-ط2021 تكلولطلو ل لسط ألطل ا لو طليام ل اط طلو ل لسطل قو  طول ةاطفتطرتحنطوتطخال 

طوإكشلءطل أللكئطل بت  طول أتل نطل ال ةهم   لصذنطل بلل  طل تف ة ط  ر اطول قو طل أولور طط ورطويبلءطل عاه  نطل سطفعنط
وغههلطوشههتونطويبههلءطل أل ههلك طل بههتاطوفههل يتطوبههلر طخقولف هه ط اشههلحبلسط اههسطل أعههل تطل اقو مهه ط ل معههلواطوههفطمههاع ط

طل لر طل هاههتاطوههفطل شههتكلءطشههتك طل ههلربمطل بلاههلطلكشههلءوممههتقطوشههتونططو رلمهه ط،بعمهه طل عاههه طليام ههل م طل نلصهه و
طط.لشر ك  طل هات  طول  يئ طل نلصطل معلنطوفطل شتل  طووحق طل ا لو  طليممغألرلس

و ههمطظههلطلرفذههلنطل بأههلطل ةهه لكمطوليام هل اطو  ههل  طل عاههمط اههسطل بمههلطوه أبهه ططبضعلل للضكابلل   ل بمههلطوهلطي أههلطيمعاهه طل
ل  طل هههسطا هههلرطول هههحط ههمطفنعههه ططوفبذيهههةطومهههلفلطل بمهههلططوأهههلل بمههلط لمهههمنقلةطل أتكههههلسطل نلصههه طوااههه طليمههمغألرط

ثطل  للءطولآلثلرطل أةمقلو طلشخت طول مبملطل ةكمطل ل  طل سطلرفذلنطوعقيسطحلل ثطل بملطول صل لسطول لي لسطوفالط
،طو مط لءطولطفمقةطظ تسطل ال ه طل هسطلمهمنقلةط هقلفلطل أتكههلسطل نلصه ط اهسطل عهت ط ايهأطفةهعسطل ةاب  طل بيئ  

ل عهلةطول نهلصططوي هق طفعهل تطل بيئه ططتل ل لر ط ل معلواطوفطايئ طفبظه تطل بمهلطل بهتاطول شهتكلءطل تف ةهيتطوهتطل معهل ي
وةههمل لسطومأيههن طوههتطكلخ هه طل نقوهه طول ةههالو طسطل بمههلطل عههلةطل ههسطل لصههل طل ههسطل مشههت    طول مشهه يا  طل بلظأهه ط نههقول
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كمهمطل متا هفطل أاتهمطل ةهلومط ل مههلرططوفشو فطليممغألرط مطاعهلنطل بمهلطل عهلةطوذ ه طلكةهولولطوهفطل علو طول تذلء ط
 وهتاطل عأهلطوطحيهأط فعهل تطوبظلوه طل بمهلطل عهلةطلو ل ه طح لو ه ط حهقلثطل مبأ ه طل مهمطمعمبهتطل بمهلط  هب لطل هتف  

 اهسطفهل يتطشهه لسطكمهلطفمةهتط ل تذههلء طول ألثلت ه طول مهت  طل أبهمظتطوهتطخههال طفبذيهةطوفشه يلطوشهتونططحهل السطل مههت  ط
،ط(2023ط–ط2021 أتط تكلولطلو ل لسط أهلطل ا لوه طليام هل اط طول أقرجط(BRT طل ةت فط يتط ألاطول نرالء

ف ط علءطل مش يلطل أشمتكط أشتو مطحهل السطل مهت  طل ةهت فط  لخهلطو  لملسط ةبطليممغألرطيمتطحل  لطفاليتطوثل
ل نرالء(،طل ل  طل سططفبذيةطونت لسطل قرلملسطل ذب ه ط أشهتونطعة هل  طه  اه طخعهلهطل بمهلطل الهتاط- ألاطوط ألا

لءط مطلريقطول نرالءعط مل يتط ب  طفام ه طوبلمهه ط وغهلطواعهلسطل اهل السطوواعهلسطل لاهل طووةهلربطل اهل الس(طوشهتط
(طITS حههل السطذلسطف ههأ تط  هههتاطوصههقمم ط ابيئههه ،طل ههل  طل هههسطل ألههمط ههمطفبذيهههةطوشههتونطكظهههلةطل بمههلطل هههةكمطط

 ماةهههيتطخهههقولسطل بمهههلطل عهههلةطوهههتطط(2023ط–ط2021 هههأتط تكهههلولطلو ل هههلسط أهههلطل ا لوههه طليام هههل اط ول أههقرجط
(طوكظههلةطTracking System ط فههل يتطكظههلةطومتلوههلط ههق فطلش ههلرط ههتطرت هه طل هعلاهه طل ةك هه طوكظههلةطل تال ههخههال ط

ط.(Clearing Houseل أملص ط 
ههلاطولركههل،طوعههلرطل أاهه طل اةههيطعمكيللتلويللالالبضميلل  ب  أههلطوفعمبههتط تط ههمطل عاههه (ط وعههلرطل أاتهه ط ا ههلء،طوعههلرط أا

ط معل تطرول ططكملطل تكلبطول هلهلففط هيتطلشر اطول أبعمه طول عهل تطك هلط ل معهلواطوهفطايئه طفبظه تلممتلف و  طلملم  ط
 رلم طلمماقلثطوعلرطر مفط أعهلرط،ط ل  ل  طل سطذ  ط لراطل عألط اسطل عيتلاطل أقكمطوشتكلءطل معلنطل نلص

مههلطل وههلاط ههمطوعههلرطل أاتهه ط ا ههلءطب ههمطل عاههمطل أمنليههقط اههسطخههقولسطل طل أاتهه ط ا ههلءطل ههقو مط  ههق طف ع هه طليرفذههلن
وشههل نط عت مهه طل شههتل  طوههفطوةههمغأتطووشهه لطوعههلرطل ههقو مطوههتطخههال طلمههالبطل ببههلءطول مشهه يلطوكمههلطل أات هه طويشهه لط

طل أات ط ا لءطل قو م.
ول مههمطفعههقطوههتطومههقومطل نههقولسطليملمهه  ططبضجالللتلبال صلل دلدب للا ط عأههلطل قل أهه طل أشههلر فطوههتط ههق طفبذيههةفههتط أههلط

ط م ع ه طمهلكقطرل يهلطواعه طولكشهلءطرمه طرل لرطوشهتلءططومتلولطلرصل طكظلةطلمماقلثوغلطط معل لسطل بملطل أنماذ 
ط.ل أأات طوتطل وبلي  طل أبلر 

 ططل بلنطلي مأهل م،ططفةعسطليممتلف و  طويش لطلملممطل سطفاب  طليحم ل لسطل أنماذ ط تل  طشتلفحطل أومأفوططكألط
ووأل هه طوههتطل أشههلر فططوههتطخههال طفببههمطلششههنلصطذواطلي لاهه ،ططليرذههل طوكهههلرطل ةههت(طط ههمط أ ههفطلكأههلهطل بمههل

طول مشت علسطل ممطفنقةطاةهطل ذئلس.
فببههمطوذ ههلةطلمههمنقلةططفههتاعههلنطل بمههلططل بلفوهه ط ههتططلههألاطل تذههلء ط ههمطفههل يتطل علاهه طول ممايههلطوههتطليثههلرطل ةههاب   وط

 طل أتكههههلسطل  ويبههه طول أتكههههلسطل ت تيلف ههه (،طوو هههفطووأل ههه طوهههتطلي هههتلءلسطل مهههمطفةهههعسطل هههسططل أتكههههلسطل بقياههه 
 ل  ههل  طل ههسطفببههمطووأل هه طوههتطل أشههلر فطل مههمطفنههقةطل هعههقطل بيئههمطططط. اأتكهههلسطفنفهه مطوملمههططل عأههتطل مشهه يام

طط. تل  طلكألهطل بمل
ط ةهبمول بمهلطل وهلاطططل عهلةطل بمهلطاعل هلطفلهترط مقطلير اط مطل بملطاعلنط اسطكلروكلط لفا طط مأثيتطط ل بةه طلول

طة ههسطلي مأههل مطل مهل ههقطفههقل يتططفبذيههةططل  طحيههأطول عل اهه طل أمتههتر طل غههال طو مههتلسطل ةههذتط اههسطل أذتو هه طل ميههل 
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طل علةطل بملط مطل مام  طل بب  ط مطليممغألرط  تطفقل يتطفبذيةط اسطل عألطوتطي قطط، ةلطل بملط أا لسطفمايلطلوطفعاي 
طفهههت  طوهههتططفن ههقططل مهههمطل ةهههت فطل مههت  طحهههل السططوشههلر فطوغهههلطل أاةهههب طل نههقولسطفمهههقمتطط اهههسطل متكيههنطوهههفطط اتكههلب

طوركهلبطل أشهمطوغهلطل قل أه طل بشهع طل بمهلطوومهلفلططلمهمنقلةط اهسطول مشهو فط،لي  حلوهلسطفماهلطويل مل مططال السل 
ط ههمطوملاعهه طغيههتطوألثاهه طلخههت ططلحههقلثطولاطل ولفاهه طاههةهطوههفط امعلوههلطومههت  طوتوكهه طل غههتططفتههلاطط ايههأطل ههقرل لس
ط مطل ةك  طل متبل ل  لطفبذيةطفةت فطوطل لالف  ،ط ل مقل يتطلي منلةط اسل تكلبطططوفاذينطفشو فطل سط ل  ل  طل أةممبل

ط.ل تكلبطوعالولسطولكظأ طل أتكهلس،طوفمهففا يلطلي لرطل تمتوكمططذ  ط مط ألطل بملطاعلن
ط

ط  
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 منهجية العمل:

ط

ل أق ططول نعططل مبذيةمه طل أببغمه طفمانةطوب و  ط ألطوتل ع طوفاقيأطلممتلف و  طاعلنطل بملطل لرب  طرل ا ط
طل ال   طوتطخال : ل لءطليممتلف و    ب لط مطفمي ت

طرفهه  ط و هه ط تفلمهه طل ههل لراططل أةههمل طط اههسط ابمههلطل لرب هه طليمههمتلف و  ط ماههقيأطفل ي  هه ط وبهه طفشهه يل •
طوليرهههلرطل علوههه طل ة لمههه طل مأهههل ط  هههق (ط6/6/2021طفهههلر  ط23/11/1/18325طراهههتط مهههلب طل هههل رلء

 .ل أاقث طليممتلف و  طونت لسطوفببمططل ذب  طل اوب طل أل طونت لسطول مأل طل بملط معلنطل علة
 ليكألهطفأ يقلط اسطلفهلنطل ب لطل مشلركم.طكل  ط تطلرفهلهط هلهطفةأ   •
-2015 طل أهههق طرل اههه طليمهههمتلف و  ط هههتطلكبغمههه طل مهههمطل أشهههلر فط هههمطل أمامههه طليكوهههل طوهههق ط رلمههه ط •

طل أةههموقلس،ط ملل ههمطوفاههقيغ لطفعل تاههلطكاههلطول ةههعمطل أةههم ق لس،طوههفطل ال  هه طل ذوههل طوحوههت(ط2030
(طول مشهههت    طل مبظ أ ههه طول أاهههلورطل مام ههه ،طل بب ههه طوشهههلر ف طواهههلورط معهههل تطل ال وههه طل أممتحهههلسطو هههف

 ه  امنطوإ ل  طل بملط معلنطل نلص 
وتل عههه طوؤشهههتلسطل لءطليمهههمتلف و  ططول عأهههلط اهههسطفاهههقيغ لط ل شههه لطل هههةاطمظ هههتطلش لءطل اا مهههمطويأهههلط •

لسطول أؤشههتلسطل أةههماقث طو ملل هه طوههفطل لثههلف طول ممههلر تطل وقيههق طل مههمط يمههللءةطوههفطل أم يههتلسطول أةههموقا
ر ط ههتطل أواهه طف ههقرط ههتطل ا لوهه ،طوغههلطوث مهه طلو ل ههلسط أههلطل ا لوهه ،طوفمههلر تطحل هه طل ههبال طل  ههل 

ليام ههههل اطولي مأل هههههههههههههههههمطوفاايههلطلثههتط لفاهه طكلروكههلط اههسطاعههلنطل بمههلطولشخههةط ل ملصهه لسطل مل اهه ط
  امعبي .

و هههفطل أممتحهههلسطل ال وههه ط معهههل تطواهههلورط وشهههلر فطل بب ههه طل مام ههه ،طول أاهههلورطل مبظ أ ههه طول مشهههت    (ط •
اههههقملسطوههههتطحيههههأطل أههههللر طل أل  هههه طول ذب هههه طول هشههههت  طل مطل نلصهههه ط معههههلنطل بمههههلطوإ ههههل  طه  امههههنطول ههههت 

 ول مشت    .
 اعهلن لو ل هلس فاقيهق ل أههل رلسطليمهمغألر  ط الصهل طل هسطوث مه طفع ه طل للاهفط ل  هل  طل هسط وتل ع  •

 وةهمل ط ر هف   هق   الصهل طة ي هلط ل بمهل و لر  فةهعس ل مهم ولشاهقل  ل مل وه  ل نأ طمبللس  م ل بمل
لشخهت طوغهلط ليام هل م  ل معل هلس  لمهمتلف و لس وريع هل ل معهلن وو لكهلس  بلصهت  هيت ل متلوهل

لطلممتلف و لسطل أؤمةلسطل أعب  ط معلنطل بملطوغلطلولك ط أالاطل تبت طلممتلف و لسطل بيئ طول علا ط ولمل 
 .ول باقملسطوو لر طلشش ل طل علو طول م لا
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ول أشلر فطل أةمقلو طل نلهتلءط هأتطخعه ط أهلطل هل لر طفلأيتطل هعقطل بيئمطووشلر فطل علا طل أشمتك ط •
 . معل تطاعلنطل بملطل علة

طط.ل لصل طل سطص غط قيق ط مبظ تطل عالا طولط يتطل معل يتطل علةطول نلص •
طليمههمتلف و  طل نعهه طفاههقيأط اههسطوث مهه ططكل هه طلصههالبطل عالاهه طو  ةهه لطابههلطوههتطل تل عهه طل م ةمهه طلخههة •

طفأ يقلطي مأل ال.
ط 

ط
 االستراتيجية مدخالت

ط
ط ايههأطليمههمتلف و  طوههقخالسطفاقيههقطفههتط مههقط ههنطل نلصهه طول قرلمههلسطل بمههلطاعههلنطولاههفط رلمهه طخههال طوههت

ط:يامطولطفملأت
ط.ل أات  طول تؤ ططول تملفلطل ةلومطل متا فطوكممطل لرب  طل أالور •
ط.2025طلير اطرؤ  طوث م  •
ط.ل مبذيةاطل مبألاططل بتكلول •
ط.2003ط ةب (ط89 طراتطل بملطالكلاط •
ط.2030-2014ل أق ططرل ا طل بملطاعلنطلممتلف و   •
ط. ابملطل علو طل ة لملس •
طول  يئلسطل أتفهع ط  لطول شتكلء.طل بملطو لر طولل ك طوشتون •
ط. الممتلف و  طل أمل ع طوفملر تطل بملطو لر طلممتلف و   •
ط2022-2018طلير كمطليام ل اطل بألطفاذينطخع  •
ط.ل أبتو طل مذلاتطووةكتلسطول أعلاقلسطليفذلت لس •
ط. ل ا لومطلي لءط مأينطل غلكمط بقهللاطل أا ط لفن طفملر ت •
 .ل بال طحل  طفمت تطفلص لس •
 (.2023-2021 تكلولطلو ل لسط ألطل ا لو طليام ل اط  •
طخع طل بألطليخلت. •
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 قائمة الشركاء:

ل

لبضهيئ  لبضماوايتلب ضازب  
لبضهيئتللبضاحالتلبأل دنيت

ط
بضحديديلبضحج زيلبضخطل

ططبأل دني
ططهيئتلونظيملبضييابنلبضمدني

ط
ططهيئتلونظيملبضنقالبضبايل

ط
طبضشاب ءلبضا يسين

لوزب  لبضتخييطلوبضتع ونلبضدوضيلوزب  لبألشغ للبضع متلوبإلسك نططوزب  لبضم ضيتططضكمالحتلبضعابيلبضجسالشابت
لوزب  لبضدبخكيتللبالدب  لبضمحكيتوزب  للططوزب  لبضبيئتططوزب  لبضي قتلوبضثاو لبضمعدنيت

سكيتلمنيقتلبضعقاتل
ططبالقتص ديتلبضخ صت

ططشابتلويالالبضعقات
ل

ططأم نتلعّم نلبضكباىل
ل

لشابتلمين ءلح ول  لبضعقاتل
ل

شابتلبضعقاتلإلدب  لوويالالططشابتلبضعقاتلضكمي  ب ططهيئتلبالستثم  
لبضمابنئل

ططشابتلبضمي  ب لبأل دنيت
ل

للبضبكدي  لمج ضسلبضمشغكينلبضمنظم  لوبضنق ب  
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 التحديات التي تواجه قطاع النقل:

 
:ط ةههههههههههبمطل ظهههههههههههتو طل ة لمههههههههههه  ط هههههههههههمطل أبعمههههههههههه طول  هههههههههههتلنططبضاضللللللللللل لبضسي سللللللللللليلوبالقكيملللللللللللي •

ل مهههههههههههأثيتطل ةههههههههههابمط اهههههههههههسطحتكههههههههههه طل بمهههههههههههلطو اهههههههههههسطفهههههههههههق  ططط ههههههههههمطل هههههههههههقو طل أوهههههههههههلور طكهههههههههههملط ب هههههههههههل
وكههههههههههههة  ط اههههههههههههسطططل شههههههههههههاتط ههههههههههههيتطل ههههههههههههقو ط ههههههههههههمطل أبعمهههههههههههه طوفههههههههههههق  طل شههههههههههههاتط ل عبلر فتلكن هههههههههههه (

ط. فق  طكملطل تكلب
 بضتمالال:ل •

o ول أمأغهلط أاقو مه طرصهقططط  لط أتطليمهمتلف و  واقو م طل أللر طل أل   ط مبذيةطل أشلر فطل أنعطط
 فأل لطوشلر فطل بملط ل ألل ك طل علو ،طوط ع طل ق تطل ا لومط معلنطل بملطل علة

o ل بمههلطل عههلةطوطاعههلنطل بمههلط ل ةهه  طططلرفذههلنطكاهه طليمههمغألرط ههمطاعههلنطل بمههلطويههلشخةط ههمط اعههلن
  .ممغألرطي نل اقيقم ط(طوألطل  طل سط ع طةتهل طل معلنطل نلصط اسطلي

o قةطل مأ تطوتطليامتلضط مأل لطوشلر فطل بملط ةبمطواق لسطالكلاطل قيتطل علة . 
:ط ههههههههههههقةطاههههههههههههقر طكظههههههههههههلةطل بمههههههههههههلطل اههههههههههههل مط اههههههههههههسطفاب هههههههههههه طططبضنمللللللللللللالبضسللللللللللللك نيلوبالقتصلللللللللللل دي •

وط  ههههههههههههل  طل عاههههههههههههمط اههههههههههههسطططليحم ل ههههههههههههلسطكظههههههههههههتل ط ابأههههههههههههلطل ةهههههههههههه لكمطوليام ههههههههههههل اط ههههههههههههمطلشر ا
 وةمل طل نقولسطل أمقو طل بملطوطول ةاط قور طل  طل سطفقكم

:طلرفذههههههههههههههلنطوعههههههههههههههقيسطحههههههههههههههلل ثطل بمههههههههههههههلطوليصههههههههههههههل لسطول لي ههههههههههههههلسططبضسللللللللللللللالمتل لللبضبيئللللللللللللللي •
ل بلفوهههههههههههه ط بههههههههههههنطول تاهههههههههههه طليام ههههههههههههل م طل أمتفههههههههههههه ط اههههههههههههسطفاهههههههههههه طل اههههههههههههلل ثطوواقو مهههههههههههه ط  ههههههههههههتط
لكظأههههههههه طل بمهههههههههلطل اقيغههههههههه طل  هههههههههقمم ط ابيئههههههههه ،طولرفذهههههههههلنط هههههههههلفلر طل علاههههههههه طل أةهههههههههمنقو ط هههههههههمطووهههههههههل ط

 .ل بمل

 شههههههههههه لططط:طل ال ههههههههههه طل هههههههههههسطل هههههههههههل  طه  اههههههههههه طل معهههههههههههلنطوبضتشلللللللللللالع  لتبضهيككيلللللللللللتلبضم سسلللللللللللي •
ول هههههههههههههحطو عهههههههههههههل ط اهههههههههههههسطل أةهههههههههههههمل طل هههههههههههههلربمط ايهههههههههههههأطفتهههههههههههههلاطل أةهههههههههههههؤو  لسطول  هههههههههههههالح لسط

ط،ول هههههههههههههها طوواههههههههههههههق  ط،ط أههههههههههههههلطمةهههههههههههههه لطل أتلتههههههههههههههه طول أمل عهههههههههههههه ط ههههههههههههههيتطل و ههههههههههههههلسطذلسطل عالاهههههههههههههه 
ط ل مشت علسطل ممطفا تطوفبظتطاعلنطل بمل.ل  ل  طل سطل م لرط مط عمط 

:طفهههههههههقكمطوةهههههههههمل طكذهههههههههلء طو عل يمهههههههههنطاعهههههههههلنطل بمهههههههههلطولكنذهههههههههلضطاقرفهههههههههنط اهههههههههسط  هههههههههتططبضتن فسللللللللليت •
ليام هههههههههههههل طل هههههههههههههلربمطوليمهههههههههههههمول  طل هههههههههههههسطل أم يهههههههههههههتلسطول أال ظههههههههههههه ط اهههههههههههههسطل أنلمهههههههههههههلطل مبل ةههههههههههههه  ط

  . الام ل طل لربم
كههههههههلط  هههههههه طططغ ههههههههلبطل منعهههههههه ططل شههههههههأل مط امعههههههههلنط،طحيههههههههأطفمههههههههلةطبضتك مللللللللالفلللللللليلبضتخيلللللللليطل: •

ةهههههههههههؤو  لف لط،طوفبذيهههههههههههةطل أشهههههههههههلر فطول بهههههههههههتلولط ههههههههههل منع طط هههههههههههبأططل بمهههههههههههلطل هههههههههههةاطيهههههههههههقخلط ههههههههههأتطو
ط.ط أتطون  لسطوينلك لف ل،طوألطيؤ اطل سطغ لبطل بظت طل شأل   ط امعلن

ا
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 (SWOTتحليل البيئتين الداخلية والخارجية لقطاع النقل األردني )
 

 

ط

 

ل

ل

ل

ل

 (W) نق طلبضئعفل (S) نق طلبضقا ل
  ابمل قةطفل تطكظلةطومتلولط  .1 ل ألافطليممتلف ومط  ر ا  .1

و ل طلرتطوؤمة  طوفبظ أ  طفل حطلش ولرطوتطحيأط  .2
لرفذلنطكا طوططواقو م طل أللر طل أل     .2 رمتطل ة لم طول مبظ تطول مش يل

 فل يتطخقولسطل بمل

3.  
ليمممال طل أل مط ا يئلسطل قل تط معل تطلكشع طاعلنط

 ل بمل
 ل أؤاا ل تلل رطل ذب  ط قةطكذلم ط  .3

ولشكظأ ط قةطفل تطل بب  طل مام  ط  .4 فل تط يئ طفقر ب  طوطو ل طكلل رط ب  طوؤاا   .4
 ل متبل ل   طل أمعلر طط مطل بملطل بتاط

 فقكمطوةمل طخقولسطل بملطل بتاط  .5 ط فعت  طخقولسطل بملطوبلمه   .5

  .6   تطل ا لو ط اأشلر فطل  قمم ط ابيئ ط  .6
 ع طل مبةي ط يتططل  يئلسطل أةؤو  ط

  تطفبظ تطل بملطوطل تال  ط ا ن

7.  
فل نطل ا لو ط مشو فطل شتل  ط يتطل معل يتطل علةط

 ول نلصط مطفعل تطل بمل
7.  

ط اة  ططل مام  طل بب  ا قةطو ل ط
 طل اقيقم 

8.  
فل تط ب  طفام  ططوفتبل ل   طومعلر طط مطل بملطل هاتاط

 ول ولاط
8.   
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ل

ل

 (Tبضتهديدب ل) (Oبضفاصل)

 ل ة لممط مط و طل وللر قةطليمممتلرط 1 لشوتطوليمممتلرط مطلشر اط 1

فل تط  لسطخلر   ط ممقمتطل ق تطل ذبمط 2
 ول أل م

2 
 لرفذلنطلمعلرطل لال طوفة ة  ل

  قةطفل تطو ل رط قيا ط اعلا  3 فل تط يئ طلممغألر  ط لذ  ط 3

لكلألةطلشر اطة سطليفذلت لسطل غبلف  ط 4
ول اا أ  طول قو   طل أملل م طوفطل للط

  معل تطاعلنطل بملطل أألرملسطل قو   

4 
لكنذلضطل عامطليممغألراط اسط

 وشلر فطل بملطيرفذلنطكا طليممغألرط

5 
 

ل أبل ة طل اا أ  ط مطوول طل بملطل بتاط 5
 ول ولاطول هاتاط

 
 لش و طليام ل م طل عل أ   6 

طل ةلر  طوليوتلضطليويئ ل7طل

ل

ل

ل

ط

ط
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 هداف الوطنيةالرؤية واأل

ل
لبضاؤلت

طعلطلشر اطوتكنل طوالر ل ط ابملطولل مط امعلرلسطوآوتطمةلاتط مط طاعلنطكملل ➢
لهدبفلبضاطنيتلبأل

ط.لفاةيتطوةمل طل نقولسطل أمقو ط األلربيتطول عقل  ط مطفل  ع  ➢
لبضهدفلبضقي عي

   ابملطوالر لطوتكنلطلشر اطو علطووتك طوةمقلو طومتلوا طكملطوبظلو طفل يت ➢

 هداف االستراتيجية األ  
 

 وبظلو طل بملطوخقولفنفعل تط .1
 طل بلفو ط تطاعلنطل بملططل أةلاأ ط مطفنف مطلآلثلرطل بيئ  طل ةاب   .2
طر فطوةمل طلي لءطل أؤمةم .3

  :النقل لسياسة الرئيسية المبادئ

ط:بضت ضيتلبضا يسيتلبضما دئلمنلمجماعتلعكىلبضنقالقي علضسي ستلبضا يسيتلبضمح و لوستند
o   طومعهههق طل بمهههلطكظهههلةطوفعبيههه طل بمهههل،ط أتل ههه طليوغهههلطوليمهههم ال طل ال  ههه ط اشهههه لسطليملمههه  طل بب ههه طلمهههمتأل

ط. ول مولر طل بملطوفة يلطل مبل ة  طفعن نط مط  ةلاتطل لملفط
o  طل هسطليملمه  طل مام ه طول بب ه طل تبهت ططل بمهلطوشلر فطفاملجطحيأطل بملطاعلنط مطل نلصطل معلنط ورطفعن ن

ط.ول نلصطل علةطل معلنط يتطل شتل  طخال طوتطلوطوهلشتط ش لططل ا لو طوتطو  تطلممغألرلس
o  طيمام ططول ةاطليام ل اطل بألططفاذينط  لملسطوذ  طل معلنط معل تطليممغألرلسطفاذنطلممتلف و لسطو ف

ط.وكذؤطط عل طكملطكظلةط ل ل 
o  ط. لشوغلط ل ش لطولممغألرهط  ر اطل و تل مطل ألافطوتطوليممذل  طلياا أمطل هعقط اسطل مأ يق
o  طل بمهلطكظهلةطمةهلاتط ايأطل بملطاعلنط تطل بلفو طل ةاب  طليثلرطوتطول اقطل بيئ طوحألم طل بملطمالو طفعن ن

ط. ل أةمقلو ط ل مبأ  
o طوملحه طل بمهلطخهقولسطفتهلاطط ايهأطلي مألخ ه طل مبأ ه طلاهقل طفاميه ط  لمهلسطومبل ه طوي اذه طآوهتطكمهلطفأويتط

طل و تل مطول ألافطول وب طوليصلطوليام ل اطلي مأل مطل ل فط تطل بظتط  مطل أومأفطشتلفحط تل  
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 ربط المبادئ الرئيسة لسياسة النقل باألهداف االستراتيجية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لسياسة النقلالمبادئ الرئيسية  الهدف الوطني  

وحسينلمستاىلبضخدم  لبضمقدمتل
 ضكمابطنينلوبضعدبضتلفيلوازلعه 

بستكم للبضبنيتلبالس سيتلضكشاك  لبضح ضيتلوبالستغالللبالمثالضمابفقلبضنقا لوويبيقلنظ للبضنقالمتعددلبضاس  طلضيس همل
 فيلوعزلزلبضتن فسيتلووسهيالبضنقالوبضتج   ل.

 

مقباضتلضغ ي  لوحقيقلبهدبفلبضتنميتلبالجتم عيتلبحيثلوكانلخدم  لبضنقالمت حتلضك فتلشاب حلوأمينلنقالآمنلوبككفتل
 بضمجتم لبغضلبضنظالعنلبضاض لبالجتم عيلوبالقتص ديلوبالصالوبضجنسلوبضماق لبضجغابفي.

 

 سليتلبضلىلبسلتثم  ب لوعزلزلدو لبضقي علبضخ صلفليلقيل علبضنقلالحيلثلوحتل رلمشل  ل لبضنقلالبضكبلاىلوبضبنيلتلبضتحتيلتلبالس
 ودعملمنلبضحكامتللبشكالما شالبولمنلخالللبضشابكتلبينلبضقي علبضع للوبضخ ص.

 

وض لبستابويجي  لوحفزلبالستثم  ب لضتيالالبضقي علوذضكلضغ ي  لوحفيزللبضنملالبالقتصل ديلوبضل يلليتحقلقلباجلادل
 نظ للنقالفع لللوبف .

• 
 بضتأكيدلعكىلبضاعدلبالقكيميلوبالستف د لمنلبضماق لبضجغابفيلضأل دنلوبستثم  هلب ضشكالبألمثال

وعزلزلسالمتلبضنقالوحم يتلبضبيئتلوبضحدلمنلبالث  لبضسكبيتلبضن وجتلعنلقي علبضنقالبحيثليس هملنظ للبضنقالب ضتنميتل
 بضمستدبمتل

 ويالالمنظامتلبضنقالوخدم وه

فيضلبآلث  لبضبيئيتلبضمس همتلفيلوخ
 بضسكبيت

 الهدف االستراتيجي

  ف لمستاىلبالدبءلبضم سسي بضسي س  لبضدبخكيت
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 : قطاع النقل البري/ النقل العام للركابأوالً 

 

 للركاب العام النقل /البري قطاع النقل مؤشراتاحصائيات و

 

هههلطاعهههلنطل بمهههلطياعههمط  ابأهههلططلل عاهههمط اهههسطكمههلطل هلهههلففطول تكهههلبط ههلفيت طمهههت ع طكظهههت ط هههمطظههلطفنليهههقط ور لط ههلر  لطوالو 
طل بمهههلط لمهههلفطط اتكهههلبطل بهههتاططل بمهههلط معهههلنطل ألهههل  طل ا أههه حيهههأطلاططل ةههه لكمطوليام هههل اط هههمطلشر اطول أبعمههه 

فشهه لطوههلطين ههقط ههتطوههلطكةههبمنططل  أههل مطل أااههمطل بههلفلطوههتطل تاههمطل بمههلطاعههلنطة أههل مطوههتطل أاههق  طوغيههتطل أاههق  
لصههههحطيط هههقطوههتطل مذتيهههتط أتل عههه طل نعههططول بهههتلولطل أمعامههه ط معهههل تط،ط(ط2%طوكأههلطاهههلطول هههحط ههمطل شههه لط 25

ل معههلنطوكماههنطوههتطاعههلنطواههقو طل بأههلطة ههسطاعههلنطواههتكط عواهه طليام ههل ،طواعههلنطيمألشههسطوههفطل أمعاهههلسطل اقيغهه ط
ولش عل طل بيئ  طواعلنطيطمعمأقط اسطو ل رطل لاهل طل ممايقمه ط ل  ه طل تاذه طوذلسطلشثهتطل بيئهمطل تبيهتط همططول أعلييت
ط لمهلفطط اتكلبطل بتاططل بملط معلنطل ألل  طاا أ مطليكهعلثلسطل تتيلك  ،طة ل  طة سطليكنذلضطل لل حط فنليقطكة

-2011 ط   ههللة %(ططل  أههل مطل أااههمطل بهلفلطوههتطل تاههمطل بمهلطاعههلنطة أههل مطوههتطل أاهق  طوغيههتطل أاههق  طل بمهل
ط(2018

طل بملطاعلنطة أل مطوتطل أاق  طوغيتطل أاق  طل بملط لملفطط اتكلبطل بتاططل بملط معلنطل ألل  طل ا أ (:ط2راتط 

ط(2018-2011 ط   للة %(ططل  أل مطل أاامطل بلفلطوتطل تام

ط

ط
ط
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ط
مهت طل ال مطوغلطل  مل طكةهه طةكذهل طلش سطا لرط مطكظلةطل بملطل بملطفشيتطةتف ة  طل نلص ط معلنطل أؤشتلسطل طلا

فباهغطل أمبل  طل ممططكذل بةه طل وملرك ط   اةمطوةلحلسطل قخلطوليمت (ط(ط%31وتطل قخلط اسطل بملط ألطت أمنط 
رغهههتط(ط%18 طافموهههلو ط هههمطلشر ط هههمطمهههل طل عأهههلطول مهههمطيكةهههه طل أشهههلرك طليام هههل م ط اأهههتل طلكنذههلضط(،طوط7% 

اههه طول مهههمط ا ههه طل أأاتههه ،طو  هههل  طكةهههه طلمهههم الكطاعهههلنطل بمهههلط اعلط هههمطلومهههلهطل بةهههلءط هههمطوعهههق طل معاههه تطل أتفذهههف
(طوتكههه ط142مههمطفمهقرط اههلل مط ة ههل  طل ههسطلرفذهلنطل أات هه طل ذت مهه ط اةه لرلسطل نلصهه طول ،ط2018%(ط هلةط49.74 

طت  ل  طل مأخيل أتور  طو قةطلمم علبطل شه لسطل ال   طوططوألطيبع  ط اسطلي  حلولسط2018  طكةأ ط اعلةط تلطل
و ههمطحههل ط ههتطيههمتطل مههقخلط شهه لط ههل طمههين ل طل ل ههفطمههلء طت،طوفمايههلطل ألثلت هه طو  ههل  طل متاذهه ط اههسطلكشههع طل أههللر

 ل  ههل  طل ههسطل مههأثيتط اههسططفمههقمتطلش لءطل أعاههلبط ههق تطليام ههل طلشر كههمل اههل مطط ايههأط ههتطمةههمع فطكظههلةطل بمههل
ل هفطاعهلنطل بمهلطكأحهقط،طو مط هلءطذ ه ط هواطو لر طل بمهلطفةهعسط ل بلفلطل أاامطلي أل مطةلاأ طاعلنطل بملط مو

ط.ليو ل لسطليام ل م طل ا لو  
و ةههمالذطاعههلنطل بمههلط ههمطل أأاتهه ط اههسطل بههتطلمههم الكطوههتطل علاهه طل ممايقمهه ط  بههن تطومههلير(طوههتط ههيتطل معل ههلسط

(طمشهيتطة هسطل معهلرط همط2ول شه لطراهتط  كم و ط  ل  ط ق طل أتكهلسطل أةهوا طمهبل  لطلشخت طويبةه طفةمأتط ليرفذلن
ط(.2018-2011لمم الكطاعلنطل بملطوتطل علا ط 

 

 (2018-2011ل معلرط مطلمم الكطاعلنطل بملطوتطل علا ط ط(:3ل ش لطراتط 

 

ط

 

 

 

ط

ط

ط
ط
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ل
ةط ههمطل أأاتهه طفعههلرلسطكبيههت طخههال طل ةههبللسطل أل هه  ط اههسطوةههمل طوشههلر فطل بب هه طل مام هه طعههلشهه قطاعههلنطل بمههلطل 

ول عمل طل مش يا  ط أش امطل بملطل علة،طةيطلاطكةه طوةمنقومطل بملطل علةطوتطة أل مطوةمنقومطل بملط ل أتكهلسطولط
وهلهطيمهمنقلةطل أتكههلسطل نلصه ط ل  ط لكنذلضطوةمأتطكم و ط نو طل بلسط تطلممنقلةطوملفططل بمهلطل عهلةطوليف

وكم وه طيرفذهلنطل تاهه طل مشه يا  ط ابمهلطل عهلةط ةههبمطلرفذهلنطلمهعلرطل لاهل ،طول أات هه طل ذت مه طل عشهللف  ط أشهه امط  هت،ط
ولرفذهلنطل عأهتطل مشه يامط  هةهط هقةطلكمظهلةطومهلفططل بمهلطل عهلةط وهقلو طوولل يهقطواهق  طو شهللف  طل مشه يلطل لمهلفططوط

لط هتطل أم هقطوأهلطل لملفططوغيتالط وهتطلشمههلبطل مهمطفمعاه ط لشوهلاطول تلحه ،طولكم هلءطوةهلرطرحهالسطل نعهلهط عيهق 
طملعتطل أةمنقةطيممنقلةطل غتطوتطوميا ط ابملط الصل طة سطل أ لاطل ةاطمم قه.

 بمهلطل ةه لحمطول نهقولسطل ذبقت ه طوغيتاهل،طحيهأطيباهغطولوفمعق طخقولسطل بملطل علةط همطل أأاته طوهلط هيتطكمهلطل تكهلبط
وهتطة أهل مط هق طل أتكههلسط%(ط2.2 لاط بةه طط2020ولمع طكملطحمسطل علةطط37184ة أل مطلمعل طل بملطل علةط

ل أةوا ط مطل أأات ،طلولط ل بةه ط اأتكهلسطل ت تيلف  طصهقمم طل بيئه طول أتكههلسطل  ويبه ط مهقط اهغط هق الطحمهسطك لمه ط
و تب ههلطوههلطفههنل طااياهه طويال هه ط  ههل  ط(ط اههسطل مههلل مطواههمطكةههه ط ههمطرههلرطل بأههلط22000،ط16000 ط2019ل عههلةط

 ل بظتط مطون قطوتطل  تلءلسطل ماذين  ط ن ل  طكةبم ل.

لبضمابا  لبضمسجكتلوأسياللبضنقالبضع ل:

ل%(229 طوصا طة س بةه ط  ل  طط2020 اعلةطط0020وتطل علةطفعلرسطل قل طل أتكهلسطل أةوا ط مطل أأات ط

ط

ط

ط
ط
 
 

 يتطل ال السطل تبيت طول ال السطل أملمع طوم لرلسطل ةتي  طول ممطفعألطلولط ل بةه طشمعل طل بملطل علةط يمل نطولط
(ط3521(طول أملمههع ط 734 ههيتطل أال ظههلسطلوط ههمط لخههلطل أال ظهه طكذةهه لطو باههغطووأههلنط ههق طل اههل السطل تبيههت ط 

،طةيطلاطل عأهههتطل مشههه يامط لمهههلفطططاعهههلنطل بمهههلطل عهههلةط2020(طحةهههمطلح هههلف لسطل عهههلةط1013ومههه لرلسطل ةهههتي  ط 
ههلطوملركهه ط ل أعههلييتطل عل أ هه طحيههأط اههغطوملمههطط أههتطلمههعل طل بمههلطل عههلةط اعههلةط (ط10.6حههلل مط ط2020معمبههتطوتفذع 
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ههل،طلوههلط ل بةههه ط ت ههلطوةههمنقومطاعههلنطل بمههلطل عههلةط ههتطل نههقولسطل أمقوهه ط باههغطوههفطك لمهه ط طحههلل مط2020ل عههلةط لو 
%(،طو عمبههتطاههةلطوؤشههت لط اههسطلاطل معههلنط ال هه ط  ههل  طكظههتط ههمطر ههفطمههل  طخقولفههنطووشههلر فطل بب هه طل مام هه ط68 

طول مش يا  طل أمعام ط ن.

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

 

 

 

 ططططططططططططططط

 

 

ل ههههسطط2019لوههههلط ل بةههههه ط أاههههلرطل ةههههالو ط اههههسطل عههههت ط مههههقطلرفذههههفط ههههق طل اههههلل ثطل تاههههمط ههههمطل أأاتهههه ط ههههمطل عههههلةط
(طلصههل  ط792(طوهب تط 17013(طحهلل ثطلصهل لسط شهت  طلوهلط ههق طل وتحهسطل تاهمط باهغط 10857(طوب هلط 161511 

(طو هل طلاط أعههق ط643وؤشهتطكبيههتلطحيهأط اههغط هق طل لي ههلسط ط2019 ا  ه طو عمبهتطوؤشههتطل لي هلسطل ةههبلاط همطل عههلةط
لوههلط ل بةههه ط اتاهه ط%(طوههتطل أتكهههلسطل عألو هه ،ط11لشههمتكط ههمطاههةهطل اههلل ثطوههلطكةههبمنط ط(طو ههل ط ههل يلةطل للحههق1.8 

(طوايههلاط يبهههلر،طول وههقيتط ل هههةكتطلاطووأهههلنط324 مههقط ا ههه ط ط2019ل أل  هه طل أمتفهههه ط اههسطل اهههلل ثطل أتور هه ط هههلةط
 (طوا لرط يبلرطلر كم.1.54ل تا طل أل   طل أمتفه ط اسطل الل ثط مطل أأات ط مطآختطخأ طمبللسط ا  طحلل مط 

ط
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(ط بةهه طCO2وايهلاطرهتط ط9غل طثلكمطل ةهيقطل تتيهلاطوهتطاعهلنطل بمهلط همطل أأاته طحهلل مططسلكهعلثلوفباغطووألنط
ل  هههل ر ط هههتطل ممهههلر تطل قو  ههه ،طوفشهههيتطط2018وهههتطة أهههل مطلكهعلثهههلسطل معل هههلسطلشخهههت طحةهههمطفمهههقيتلسطط39.13

ههلطلاط  بمههلط %طوههتطة أههل مطحهههت طلكهعلثههلسطغهههل طثههلكمطل ةههيقطل تتيههلاطل بلفوهه ط هههتطومههلفلطلل ممههلر تطل عل أ هه طلمل 
%،طول ممطيبه مطلاطفتلاطلالط29.20%طة سط27.64وتطط2014 اعلةطط2010 مطلشر اطلرفذع طوتطل علةططل لال (

ط%ط مطل قو طل أشل   ط ظتو طل أأات .23%طحةمطل أعلييتطل عل أ  طولالطوتط20وتط

طوالفأ طوشلوا طوةمقلو طورب  طخع طوفعل تط امعلنطل لرب  طليممتلف و  ط مطل بظتطل ل  طل سطل بملطو لر طفةعسوط
ط لةطل أعمأق طليممتلف و  ط تطل معبي ط مطليكاتل طوي لاطل ملفتطل ل فطوتل ع طخال طوتطوؤشتلسطلش لءط اس

فعل تطوبظلو طل بملطل بتا/طكملطل تكلب/ط تكلولطل بب  طل مام  ط،طحيأط ا  طكةه طفامي طل  ق طليممتلف ومط2014
ط%55ول نقولس ط طليممتلف و   طل  ق  طفامي  ط ا  طكةه  طكأل طلي تلءلسط، طل تكلب/ طكمل طل بملطل بتا/ فعل تطوبظلو 
ط%طكألططول حط مطل تمتطل ب لكمطل مل مط:55طل مبظ أ  

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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 للركاب النقل العام قطاع تحديات

طل مبل ةه  طل مهقر  مهأثيتهطل أهلشهتط اهسططل ةها أ طليام هل م طامبأ ه  طل أهقخالسطليملمه  ططلحهقطل بمهلطاعلنطمعمبتط
 مهقط هت سطط. قيهق ط أهلط هتصطول معاه تطوخاه طل عأهلط ذهتصطل لصل  ألط نطوتط ورط ل لط مطفل يتطلو لك  ططول بأل

ل هههسطوتل عههه طخعهههططولمهههمتلف و لسطويهههتلولطل معهههلنط منف هههفطآثهههلرطل مهههقالرطل ظهههلاتط هههمططليخيهههت طلآلوكههه ط هههمل ال ههه ط
ط هق ط هتطل بلفلطول مبملطل اتك ط اسطل عامط  ل  ط ةبم(طل علةطول بملطل عت ط طل التاطط بمللطكظلةطوفاقيقل طط،ل معلن
طل الهههت  طل أبهههلر ط هههمطل ةههه لاطنوفتكهههطل ةهههلر يتط ال ئهههيتطول أذهههل ئطل  لفهههلطول مهههق  طل ةههه لك  طل ن هههل  طوب هههلط للوهههل
طل معهههلنطلمههمبذل طة ههسطل  طوأههلطل هههبال ،ط ههمطل ةههلفق طلصهه ل نطل ةههه لرلسطلوههمالكطثمل هه ط ةههبمطيمذهههلاتطاههةلطل،طكههل تبههت ط

،طول نههتوجطوههتطكأههططل مذتيههتطل ممايههقاط ههأاطاعههلنطل بمههلطل الههتاطاههلطاعههلنطل أةههمقلو طغيههتطل مبمههلطلكأههلهطويل مههل م
واهقططلممغألراطول بظتطة  نط اهسطلكهنطاعهلنطخهقولفمطموهمطفهل يتطل هق تطل أبلمهمط ماةهيبنطور هفطوةهمل طل نقوه طي هن.

طوههتط اههسطفتل أهه طل مههمطول ماههقملسطل ذوههللسطوههتطل عقيههقطوههتطمعههلكمطل عههلةطل بمههلطاعههلنطلاطل بمههلطاعههلنطفميهه تطلظ ههت
ط:ل ماقملسطاةهطفشأل.طل ةبيت

ط.ل مأل لط ع  (1
ط.وليام ل اطل ة لكمطل بأل (2
ط.ل ةاعلسط يتطول ا طغيتطوةؤو  لسطة سطيؤ اطوألط،طو عل طول حطوؤمةمطه  لطو ل ط قة (3
ط.ل ن لصمطل ة لر طكأططه أب  (4
ط.ل علةطل بملط مطل أةمقلو طل بملطوملفلطل يتوفطليممغألرطاا  (5
ط.ل ةكمطول مبملطل قرل لسطوركلبطل أشمطوغلطلشخت ططل أةمقلو طل بملطوملفلطوفبذيةطفنع طط مطول حطا لر (6
ط.ول لي لسطول صل لسطل بملطحلل ثطوعقيسطلرفذلن (7
طوعظتطوغلطل مالثطو ل رطل بتطوتطل بملطاعلنط تطل بلفلطل  للءطفالثطمعمبت:طل بيئ  طولآلثلرطل  للءطفالث (8

 .ل باقلا

 .ل معلنط مطل شلولطل منع ططوهل رلسط ا ل  طل أؤالطول أ بمطل ذبمطل تل رطكمة (9

 واقو م طل ق تطل ا لومط (10
 لرفذلنطكةه طل أات  طل ذت م  (11
 .لرفذلنطوملمططل عأتطل مش يام (12
 ل ماأيلطول مبن ل ع طل بب  طل مام  ط أتل نطليكعال طول لصل طووتل  ط (13
 اا طلممنقلةطليكظأ طل ةك  طول متبل ل    (14

ط

ط
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  المقترحة والحلول التوصيات

ل مأ يقط اسطفبذيةطولطور ط لممتلف و  طاعلنطل بملطل لرب  طرل ا طل أق طوتطخال طفل يتطل ق تطل أل مط  أل ط •

  أتطل بتلولط مل   :ططول أقر  ط مطليممتلف و  طمش  ل لبضبنيتلبضتحتيتلوبضخدم  

لثللال بانل م لععلل د لليككلتلخللدم  لبضنقلالبضعلل للوفقلل رلضمخاجل  لد بسللتلبضمخيلطلبضشللماضيلضكممككلتلعكللىلط ✓

 :مستال  

o ولمههع ط اههسطل أةههمل طل ههلربمطططشههه  طكمههلط ههلةط لخههلطل أال ظهه (:طشههه  طكمههلط ههلةط(ط 1 ل أةههمل طط

 .ونت لسطل أنعططل شأل مط مط تشطل أتحا طليو س:طفبذيةطل أقاطل تف ة  طولش ل  .طوتل نط تيطط

o هههيتطططذلسطوعهههلييتط هههل  ط ل  ههه ططفهههل يتطخهههقولس:طط هههيتطل أال ظهههلسشهههه  طكمهههلط هههلةطط(2 وةهههمل ط 

 طل أال ظلس

o طل نههقولسطل مههمطفعأههلط لخههلط خعههلهطل بمههلطل الههتا(طل أقيبهه  لخههلططشههه  طكمههلط ههلةط(3 ل أةههمل ط:

وشههتونطل بمههلططل للحههق ط/فشهه يلطخههقولسطل بمههلطل عههلةطو مههل ط وههقو ط وبههمطوههفطوللاهه طوتحا هه ط ل أقيبهه

ط- رلمههه طوشهههتونطل بمهههلطل الهههتاط لريهههقوفبذيهههةطل نراهههلء(طل أتحاههه طلشو هههس:طل هههقل طط-ل الهههتاط لريهههق

اط(ل نرالء

ذب لبضيكل لللبان م لوفعيالبضنقالبضجم عيلضكاب  لعبالخياطلبضنقالبينلبضمدنل)شاكتلبضخياطلبضا يسيت( ✓

 :منلخاللللبضماوف 

o ل نراههههلءطل أههههل طل بب هههه طل مام هههه ط ل أةههههلرلسطط–وشههههتونطحههههل السطل مههههت  طل ةههههت فط ههههيتط أههههلاطططفبذيههههةط

فشههه يلطل أشهههتونط/طططل أ ةمههه ططل بب ههه طل مام ههه ط اأوأعهههلسطول أتل ههه طه  اهه طشهههه  طل نعهههلهططول عههت (

 حل السطل قين ط(

o وشتونطحل السطل مت  طل ةت فط لخلط ألاط 

o ط ألاط يتطل ةت فطل مت  طحل السوططحل السطل مت  طل ةت فط لخلط ألاتونطل مش يلطل أشمتكط يتطوش

 ل نرالءط–
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o وشتونطحل السطل مت  طل ةت فط يتطل ةاططو ألاط 

o اطصل احطووعلرطل أات ط ا لءطل قو م.وشتونطحل السطل مت  طل ةت فط

 :بضاب  لضمابكاتلبع د لليككتلبضشاكتلوبضخدم  لمنلخالللنقالبان م لوحديثلمابفق ✓

o فأايلطل بب  طل مام  ط أتل نطليكعال طول لصل ط مطل أال ظلسطولي ل  طوفنو قالط ل أتل  طحةمططط

 هنطليكعهال طول لصهل طلل أعلييتطل ذب  طل ممطفلأتطفمقمتطخقولسطوبلمه طشرهتل ط أا ه طل بمهلط أتط

وووأهههفطل نراهههلءطل ألحهههقطووأعهههلسطليغهههللرطل وبلي ههه ططولمهههسط،طل توغهههلط هههمطكهههلطوهههتطل ةهههاطط،طول ا

  ل  ل م،طل أنر  (طوووأفط لصلسطل وين طوووأفط لصلسطكل لر.

o  ل الت  طل أبلر ط مطل علةطل بملطوةلرلسط اسطل تكلبطوفبن لطفاأيلطوللا طلكشلءطلممتأل 

وفعهل تطوعبهتط ةهتططبضمعل بالبضحدوديلتلبل ضقا لملنبان م لعنش ءلمن طقلخدم  لحل فال لحديثلتلضكابل  ل  ✓

 .طل أا طحةيتطوخقولسطل تكلب

ل أمعام ط معلنطل بملطل علةط/طل تكلبطوتطخال ططبالجابءب لبضتنظيميتفل يتطل أبلخطل مشت عمطل أالفتط مبذيةط    •

ا:فبذيةطل بتلولطل مل   ط

:طوليمههمأتلرط مههل يتطل نههقولسطل أمعامهه ط معههلنطل بمههلطل عههلةطوغههلطل بمههلططبانلل م لويللالالخللدم  لبضنقللالبضعلل لط ✓

ل أقرمهههمطوط  هههتطل هههل طرهههالبطل ولوعهههلسطوفهههلويتطليشهههنلصطذواطلي لاههه ط ل أةهههمانولسطل نلصههه ط مةههه يلط

ا أا  طل مبملطوطفبذيةطل قرلملسطل ممطفةلاتط مطفل يتطل ب لكلسطل أمعام ط معلنطل بملطل علة.

اطط

:طوههتطخههال طومل عهه طوشههتونطفاههقيأطبالنظمللتلوبضتشللالع  لبضمتعكقللتلبمابصللف  لبضمابالل  بانلل م لويللالالل ✓

،طوفاقيقطل اقطلي كسطوتطل أعلييتط اأتكههلسط طل وهل  ط،طل أللصهذلسطل ذب ه ط،طططل علةططلمعل طحل السطل بمل

ا اعأتطل مش يامطط كسل اقطلش

 ط
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فلظ هفطل متبل ل  هلطول ااهل طل ةك ه ط همطل بمهلططوهتطخهال طط:بان م لوعزلزلبضاق بتلعكىلخدم  لبضنقلالبضعل لل ✓

  ق فطلي لرطوفعن نطل تال  طوتطخال طول ممطفملأتطلكظأ طل علة

o فعبيهه طلكظأهه طل بمههلططل عههلةطل بمههلطخقوهه ط ماةههيتطوربههمطوطشههأل مطذكههمطكمههلطكظههلةفبذيههةطوشههتونططط

 طفطلي تمتوكمطل ألحقط مطل أأات ط مل يتطكظلةطل ق ط(ط  (ITSل ةك  ط ال السطل بملطل علةط مطل أأات 

o ل غل غ طوطل غلك  طل أتحا /ططل بتاططل بملطفبظ تط  يئ طل ويلو لك  طل مل ق ط بلءطوشتون 

o  فبذيةطوشتونطل تال  طلي تمتوك  ط اسطوتل نطليكعال طول لصل(CCTV)  

o . وشتونطل لر طل عأا لسطوليكشع ط لخلطوتل نطليكعال طول لصل 

o (المرأةااحمايةاذلكافيابما)االعاماالنقلافياالسلوكاقواعدامدونةااعتمادابإجراءاتالسيرا. 

o .امشروعاتنظيماعملاالتطبيقاتاالذكيةا/سياراتاالتكسي/االسرفيس

ط2017 ةب طط19الكلاطكملطل تكلبطراتطططوتطخال طفذعيلطط:2017بان م لوفعيالق نانلنقالبضاب  لضع للل ✓

(ط مت  ج(وتطل ملكلاطو ولطل أش ايتطلش تل ط11ل تكلبطل أل  ط وخلص طي ألطيمعا ط  بقو ط  تطاعلنطكملط

  (وتطل ملكلاط ااقطوتطل أات  طل ذت م 13 طط أتطشتكلسطل أل  

:طوتطخال ط  هتطلفنهلذطل مهتلرلسططبان م لوشجي لبستخدبللبضح فال لبضكهاب  يتلضكنقالبضع للوبضنقالبضسي حيل ✓

لف ههه طوهههتطخهههال طلمهههمبقل طل اهههل السطل مقمأههه ط اهههل السط قيهههق طولي هههتلءلسط مشهههو فطلمهههمنقلةطل اهههل السطل ت تي

افعألط اسطل ت تيلءط ابملطل علةطول بملطل ة لحم.

 :منلخالللو ف لبالدبءلبضم سسيلبان م لبن ءلبضقد ب ل ✓

o فأايههلطوفههقر مطل عههلوايتط ههمطاعههلنطل بمههلطل بههتاط ت ههفطوةههمل طكذههلء طل عههلوايتط ههمططططفبذيههةطوشههتونطط

 طخقولسطل بملطل أمقوه طوفعن هنطل ةهالو طل أتور ه ط اهسطل عهت طوهتطخهال طاعلنطل بملطوفاةيتط ل 

ل  هل رط أل همطاهلكلاطل ةهيتطل بل هةطول هةاطم اهماتططل ا هل  فذعيلطل ب لصطل ملكلك  ط مطكظلةطرخهةط

و هأتطًط اسط أ فطملفممطوملفططل بملطل عألو  ط تور طل ا ل ط اسطف هت حطت هل  طموهق طمهبل ل

 ههسطو ههل طك ههلصط ههمطفعا أههلسطكمههلطل عههالبط ههمطل أؤمةههلسطل معا أ هه طشههتوهطواههق  ،ط ل  ههل  طة
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فشههمتهط اههسطل ةههلفميتطل ا ههل ط اههسطف ههت حطت ههل  طوفاههنةطل ةههلفميتطحلههلرط ورلسطفقر ب هه طخلصهه ط

  شتهطلملممط اا ل ط اسطف ت حطل ا ل  ط ل أنلو  (.

o   ط  ط.ووتلته طلممنقلو لطل أتحا طل غلكطوشتونطفمهفطل أتكهلسط/طلي  لسطل ا لو 

ا

ط

ط

ط
ط

ط

ط
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ط

 ربطااألهدافاالوطنيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعيااباألهدافاالستراتيجية
ل

ل

ل

ل  

 االستراتيجي الهدف  القطا ي الهدف لسياسة النقل الرئيسية المبادئاالهدف الوطني

 المقدمة الخدمات مستوى تحسين

 .توزيعها  ي للمواطنين والعدالة

 للشب ات االساسية البنية است مال

 لمرا   األم ل واالست  ل الحالية

 متعدد النقل ن ام وتطبي  النقل 

 التنا سية تع ي   ي ليساه  الوسائط

 .والتجارة النقل وتسهيل

 ل ايات مقبولة وب لفة  من نقل ت مين

 االجتما ية التنمية اهداف تحقي 

 متاحة النقل خدمات ت و  بحي 

 الن ر ب   المجتم  شرائ  ل ا ة

 واالقتصادي االجتما ي الو    ن

 والجن  واالصل

 مستدامة مت املة نقل من ومة تو ير

 مركً ا األرد  وجعل ومرنة 

 للنقل محوري ًا

وخدماته /  النقل من ومة تطوير

 النقل العام

 البيئة وحماية النقل س مة تع ي 

  ن الناتجة السلبية اال ار من والحد

 النقل قطاع

 ا  ار من التقليل  ي المساهمة

 قطاع  ن الناتجة السلبية البيئية

  النقل

 ر   مستوى االداء المؤسسي البشرية الموارد سياسة
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 والمشاريعاوالبرامجاالستراتيجيةاباألهدافاالوطنيةاهدافاألربطا

  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسينالهدف الوطني: 

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 (: البنية التحتية والخدمات1البرنامج )

 لمخرجات دراسة المخطط الشمولي للمملكةإعادة هيكلة خدمات النقل العام وفقاً  (: 1البرنامج الفرعي )

 مؤشر األداء للبرنامج الفرعي: نسبة الزيادة في مستخدمي وسائط النقل العام

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
بضجهتللم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالالن  لأ دني(دي)

لمالحظ  لبضشاب ءلبضمعنيت

  عام نقل شبكة توفير( 1)المستوى 

 (المحافظة داخل)

تنفيةةذ مخرجةةا   :المرحلةةة االولةة  

 في جرش.المخطط الشمولي 

2022-
ل2026

)لبضتككفتلبضككيتل
لمكيانلل(ل79
ل
ل
للمكيانلل1.2)

لدعمل سنال ل
ضمشاوعلللوشغيكي
لجاش(

هيئتللنساتللبإلنج زلمابزنتلع مت
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لوزب  لبضنقا
ل

بكديتل
جاشل
لبضكباىل
ل

مشغكيل
وس  طل

لبضع لبضنقال

ل: يكيلبم للمشاوطلبضمشاوع
ل.ITS نظ للبضتيبيق .1
لبضمل ضيلبضلدعملبضيلتلوواضيحلوض  .2

ل.ضكمشغكين
لمللللللل لوشلللللللغيكيتلعقلللللللادلواقيللللللل .ل3

لبضمشغكين
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 نقةةل شةةبكة تةةوفير(   2) المسةةتوى

 (المحافظا  بين)  عام

ل-ل2025
لمستما

لمنحتلمكيانلل38.5
ل+ل

لمابزنت

لبنج زل ➢ نسات
 بضمشاوع
ل

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لمكيانل/لسنال ل35.3بضعاب دلبضمقد  للبضنقالوزب  

 نقةةةل شةةةبكة تةةةوفير(  3) المسةةةتوى

 (المدينة داخل)  عام

 

مخرجةةا  :  تنفيةةذ لثانيةةةالمرحلةةة ا

 الحضةةةر  النقةةةل مشةةةروعدراسةةةة 

 (الزرقاء -اربد)

 

2022-
2026 

ل22.5: أسم ضي
لمكيانل

ل
ل1.8:لوشغيكي
 سنال لمكيانل

لمنحت 50%
%ل50+ل

 قاض
+ 

لمابزنت
 

لهيئت نساتلبالنج ز
لونظيم
لبضنقا
 بضبايل

لبضنقالوزب  
لبضبكدي  ل
شاب  ل
بضنقال

بضت بعتل
لضكبكدي  
بضقي عل
 بضخ ص

لبضدينلضجنتيلبمابفقتلماواطلبضتنفي 
لبالقتابضلعكىلوبضازب لتلبضفنيتلبضع ل

 ضكمشاوعلبضسي دي

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات (:1البرنامج )

 المرتفع الطلب  ذات  خطوط النقل بين المدن )شبكة الخطوط الرئيسية( عبر للركاب الجماعي النقل تفعيل(: 2) البرنامج الفرعي

 : عدد الخطوط والحافالت التي تستخدم النقل الجماعيللبرنامج الفرعيمؤشر األداء 

بضفتا للبضمش  ل 
بضزمنيتل
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(ي)د

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

بضجهتل
لبضمعنيت

لمالحظ  لبضشاب ء

للبضز ق ءل–لعم نلبينلبضسال لبضتاددلح فال مشاوعل
طل مام  ط ل أةلرلسطول عت (طل أتحا طلشو س:طل أل طل بب  

طل أتحا طل غلك  :طل بب  طل مام  ط اأوأعلسطول أتل  
طل أتحا طل غل غ :ططه  ا طشه  طل نعلهططل أ ةم ط

ط

ط
2014-
ط2023

ط
2023-

ط2026

طوايلاططط188
ط يبلر

طوتطفأل امطفأ يت
طلممغألرطصبقو ط
طل لألاطلولل 

طلي مأل م
ط19 طخا و  طوبا 

ط(وايلاط
طراتطوشتونطولل ك 

ط8

 ق طل تكلبط
ل أبمل يتط مط

حل السططل مت  ط
طل ةت فطمبل  ل

طن

طو لر طل بمل
لولك ط ألاط

طل تبت ط
ايئ طفبظ تط
طل بملطل بتاط

طلشش ل طو لر 
طوليم لاطل علو 

طصبقو ط
طلولل طلممغألر

طل لألا
طلي مأل م

طل نرالءط اقم 
ططل منع ططو لر 

ط

ولل ك طليولك ططوايلاطط110ط2022ل/لبضماحكتلبالوضىلح فال لبضتاددلبضسال لدبخالعم نلمشاوعل
طووللر طلخت ط

و لر طل بملطايئ ططلولك ط ألاط
فبظ تطل بملط

طل بتاط

ط

لدبخالبضسال لبضتاددلح فال لبينلبضمشتاكلبضتشغيالمشاوع
لبضز ق ءل–لعم نلبينلبضسال لبضتاددلوح فال لعم ن

2024-
ط2026

ايئ طفبظ تططططوايلاطط63
ل بملطل بتاط

طليولك ط

ططو لر طل بمل
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طلولك ط ألا
ل د بست للجدوى لبضسكطلبينلبضسال لبضتاددلح فال مشاوع
 وعم ن

فتطونلره طو لر ططلولك ط ألاطو لر طل بملطططوايلاطط1ط
ل منع ططط اهاأط تط
فأل لط اأةل ق ط مط

 رلم ط قو ط
 اأشلر فطوفتطل ت ط
 لتور طفلأيتط
ل أشتونط أتط

لو ل لسطل ل لر ط مط
ل بتكلولطل مأشيتاط

-2021ل مبذيةاط
ط2024

للجدوىل د بست لصالكحلبينلبضسال لبضتاددلح فال مشاوع
 بضدوضيلعكي ءلبضمككتلومي  

طلولك ط ألاطل بملو لر طللطوايلاطط1ل

 

 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات (:1البرنامج )

 والخدمات الشبكة هيكلة اعادة لمواكبة الركاب مرافق تحديث (: 3) البرنامج الفرعي

 : عدد مرافق النقل العام المحدثة للشبكة والخدماتمؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا للبضمش  ل 
بضزمنيتل
لضكتنفي 

لبضككفت
لأ دني(لدين  )

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

بضجهتل
لبضمعنيت

لمالحظ  لبضشاب ء
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 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات (:1البرنامج )

 والخدمات الشبكة هيكلة اعادة لمواكبة الركاب مرافق تحديث (: 3) البرنامج الفرعي

 : عدد مرافق النقل العام المحدثة للشبكة والخدماتمؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا للبضمش  ل 
بضزمنيتل
لضكتنفي 

لبضككفت
لأ دني(لدين  )

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

بضجهتل
لبضمعنيت

لمالحظ  لبضشاب ء

لفيلوبضاصاللبالنيالقلضمابكزلبضتحتيتلبضبنيتلوأهيا
لبضمع ييالحس لب ضمابفقلووزولده لوبالضالتلبضمح فظ  

لعمكيتلألطابفلمن ساتلخدم  لوقديملوئمنلبضتيلبضفنيت
لبالفيلوبضاصاللبالنيالقلمابزلبضتأهيالولشمالبضنقا
لمجمع  لبضز ق ء لبضامث  ل لماسىلوبديل لبضسكطلمن

للبضجنابيتلبألغاب  لب ص  لمجم ل (وبضمز عتلبضص في)
ل.ن عا لب ص  لمجم لبضجيز  

2022-
ل2024

ل
ل

بدونللمكيانلل25
لبال بضيل بستمالك

وبضد بس  ل
لبالض فيت

لفيلبإلنج زلنساتلمابزنت
لبضمشاوع

لبالنظمتلوافيا
لضكمحي  لبضمحدد 
لبضخدم  لومابقف
لوبضمابق 

لبضخدمتلجاد 
لضكاب  لبضمقدمت

لبضمحي  لعدد
لبضمحدثت

ل
لبنج زلنسات

لبضمش  ل 

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لبضع متلبالشغ للوزب  
لبالدب  لوزب  /وبالسك ن
لوسجيالدب ا /لبضمحكيت
ل/وبضمس حتلبال بضي

ل/بضمح ساتلديابن
لومستخدميلمشغكي/

لبضع للبضنقالوس  ط
لبضعي ءب لدب ا +

لوبضبكدي  لبضحكاميت
لومج ضسلبضمعنيت

لوسكيتلبضمح فظ  
لبضتنمايللبضبتابلبقكيم

للبضسي حي

ل
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 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات (:1البرنامج )

 والخدمات الشبكة هيكلة اعادة لمواكبة الركاب مرافق تحديث (: 3) البرنامج الفرعي

 : عدد مرافق النقل العام المحدثة للشبكة والخدماتمؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا للبضمش  ل 
بضزمنيتل
لضكتنفي 

لبضككفت
لأ دني(لدين  )

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

بضجهتل
لبضمعنيت

لمالحظ  لبضشاب ء

ل لعكىلبضاب  لوونزلالوحميالمابقفلبنش ءبستكم ل
لبضمن طقلبضحئالتلفيلبضع للبضنقالمس  ب 

2022-
ل2023

لفيلبإلنج زلنساتلمابزنتلبضفل500
لبضمشاوع

لبضتحميالمابقفلعدد
لبضنقالضاس  طلوبضتنزلا

لبضع ل

لونظيملهيئت
لبضبايللبضنقا

لومستخدميلمشغكي
لبضع للبضنقالوس  ط

لبضمعنيتلبضبكدي  +

ل

 

  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات (:1البرنامج )

 الحدودية المعابر بالقرب من لركابل حديثة حافالت خدمات مناطق نشاء(: إ4) البرنامج الفرعي

 : عدد مناطق خدمات الحافالت في المعابر الحدوديةالفرعي مؤشر األداء للبرنامج

مالحظلبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالالبضككفتلبضفتا لبضزمنيتلضكتنفي لبضمش  ل 
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لب لأ دني(لدين  )
ل لح فال لخدم  لمن طقلنش ءعد بست
لجسالبضمككلحسينلقا لمعبالحديثت

لهيئتلونظيمللنساتلبنج زلبضد بست •لمابزنتلبضفلل100ل2022-2024
لبضنقالبضبايل

لوزب  لبضنقا
لبالمنلبضع ل

ل

يحت رل
عضىل

د بستل
جدوىل
بقتص 
لديت

لخدم  لمن طقلعنش ءلد بستلونفي 
لبضمككلجسالمعبالقا لحديثتلح فال 
لللحسين

لهيئتلونظيمللنساتلبنج زلبضمشاوعلمابزنتلمكيانلل1.5ل2024-2026
لبضنقالبضبايل

لوزب  لبضنقالل
لبالمنلبضع ل

ل

ل

ا

ا

ا

ا

ا

 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسينالهدف الوطني: 

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 العام النقل لمنظومة التنظيمية االجراءات تطوير(: 2البرنامج )

 خدمات النقل العام (: تطوير1البرنامج الفرعي )

 نسبة انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامجمؤشر األداء للبرنامج الفرعي: 
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بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
بضجهتللم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالالن  لأ دني(دي)

لمالحظ  لبضشاب ءلبضمعنيت

لبضج مع  لطال لأجا لدعملمشاوع
 بضاسميت

لبضج مع  لطكاتلعدد مابزنت لمكيانل 45 2022-2026
 بضدعملمنلبضمستفيدين

لهيئت
لونظيم
لبضنقا
 بضبايل

 

لوزب  
لبضم ضيت
لشاب  
لبضنقا

لبضج مع  
 لبضحكاميت

 

لفيلبالفابدلسكاكلمسحلد بست
لبالوص ال لبي ن  لب ستخدبللبضتنقا

2022-
ل2023

لمنحتلأضفل300
ل+ل

لمابزنت

وزب  للنساتلعنج زلبضد بست
لبضنقا

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل
لهيئت
لونظيم
لقي ع

لبالوص ال 
لبضمشاوع

بالو ومتال
لسيي
ضدعمل
لبضنقال
لشاب  

لبالوص ال 

ل
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لمشاوعلبضنقالبضمد سي
ل

فاصتللاللياجدلبكفتلمستما
بستثم  لتل
لضكمشغكين

لعددلبضشاب  لبضماخصت
ل

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لل-

ولللللافيالوسللللل  طلنقلللللالعللللل للمهيلللللأ ل
لضألشخ صلذويلبالع قت

منلخاللللاللياجدلبكفتلمستما
شاوطلدعاب ل

لبضتشغيا

لبالنيالقللعددل- مابكز
ل لبضمهيأ وبضاصال

لضألشخ صلذويلبإلع قت.
لبضح فال ل- عدد

لضألشخ صل بضمخصصت
لذويلبإلع قت

ل
ل
ل

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لبضنقالوزب  
ل

بضمجكسل
بالعكىل
ضحقاقل

بألشخ صل
ذويل
لبإلع قت

لوبضاصاللبالنيالقلمابكزلجمي لفي
(ل8)لوعددهلضت  لخهلوأهيكه لوملوبضتي
لبضمفاق لع بد لجاش )لووشمالمابكز

لبضيفيكت لبضكاك لم دب  لعجكان 
لجمي لبإلعتا  لبعينلبألخ لوم(لمع ن

لعمك نيتلضتحقيقلبضالزمتلبضمتيكا  
لبضخ صتلبإلحتي ج  لض ويللبضاصال

لبضمي هلودو ب لب ضابما  ليتعكقلفيم 
ل

ا

ا

 

  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 العام النقل منظومةلالتنظيمية  االجراءات تطوير (:2البرنامج )

 المركبات بمواصفات المتعلقة والتشريعات االنظمة وتطوير العام النقل حافالت اسطول تحديث(: 2) البرنامج الفرعي

 المحدثة  العام النقل حافالت: عدد مؤشر األداء للبرنامج الفرعي
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لبضككفتلبضفتا لبضزمنيتلضكتنفي لبضمش  ل 
لن  لأ دني(ي)د

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

:لبضع للبضنقالح فال لأسياللوحديث
لضمستال  لبضتد لجيلبضتنفي لم لضتتابفق
لبضهاميتلبضشاكت

لبضح فال للاللياجدلبكفتلاللياجدلبكفتللمستما عدد
وبضح فال ل

لومل لبضتي بضمتاسيت
لوحديثه 
ل

لهيئتلونظيمل
لبضنقالبضبايل

لشاب  /بضنقالوزب  
لبضا ص  لبصح  

ل/وبضش حن  
لبضع متلبضنق بت

لبضسي  ب لالصح  
لبضعماميت

لوبضسفال  
لبضدبخكيت

ل/وبضخ  جيت
لضاس  طلبضمشغكين

لمديالت/بضع للبضنقا
لبضسابقينلواخيص

لبدب  /وبضمابا  
لبضسيا

ل

ا

  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 العام النقل منظومةلالتنظيمية  االجراءات  تطوير (:2البرنامج )

 العام النقل خدمات على الرقابة(: تعزيز 3) البرنامج الفرعي
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 : نسبة الحافالت ومرافق النقل العام التي تستخدم التطبيقات الذكية واألنظمة اإللكترونية من العدد الكلي للحافالتمؤشر األداء للبرنامج الفرعي

لبضككفتلبضفتا لبضزمنيتلضكتنفي لبضمش  ل 
لن  لأ دني(ي)د

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

لمشاوعلنظ للنقالذبيلشماضيلولوطني
لضتحسينلخدمتلبضنقالبضع ل

لسناب ل)5بضتشغيال
ل(2022-2027

ل
ل

ل 56,281,000
لدين  لب دني

ل
ل
ل
ل

لمابزنت

لبضتيل لبضح فال  عدد
لويبيق  ل وستخدل

لذبيت
ل
ل

لفيلبضزل لبضسنالت  د 
لمستخدميل نسات

لبضتيبيق  لبضح  فال 
لبض بيت.
ل5000لوابي 
لووصميملجه ز

لذبيتلأنظمتلووابي 

ل
ل
ل
ل

لهيئتلونظيمل
لبضنقالبضبايل

ل
ل

لبضنقالوزب  
ل

لأم نتلعم ن
ل

مشغكيلوس  طل
لبضنقا

ل

ا

 

 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 / النقل العام وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 العام النقل منظومةلالتنظيمية  االجراءات تطوير (:2البرنامج )

  2017(:  تفعيل قانون نقل الركاب لعام 4) البرنامج الفرعي



 
Page 39 of 129 

 نسبة انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج: مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

لبضككفتلضكتنفي بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لن  لأ دني(ي)د

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

  تفعيلاصدار االن مة والتعليمات ال زمة 

 2017 لسنة 19 رق  الركاب نقل قانو 

 نقل قطاع د   بصندوق يتعل   يما وخاصة

لل قرة ج من القانو  11المادة  الركاب

لهيئتلونظيملللاللياجدلبكفتلاللياجدلبكفتللمستما
لبضنقالبضبايل

وعدياللل
بضق نانل
ب ضتابفقل
م لوزب  ل
بضي قتل
ل)القتي ع

لقاش(ل2
ضصندوقل
لبضاب  ل

المادة   من شركات األ راد دمج المش لين

يتم احتساب الكلف سلمستماطمن القانو  13
لالمترتبة الحقًا

بضنساتلبضمئالتللمابزنت
ضكشاب  لب ضنساتل

لضألفابد

هيئتلونظيمل
لبضنقالبضبايل

لبضنقالب  وزل
لشاب  لبضنقا

لبضن قكين
لبضنق ب  

ل

دمج 

 المش لين

 من  األ راد

 شركات

لونفي ليتم
 :مشاوعي

-
 

لوشغيا
لبضنقالخدم  
لوفق رللبضع ل
لزمنيلضجدول

لمابقفلم 
لونفي ل/ماحكيت

لمخاج  
لبضمخيط
لفيلبضشماضي
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 جاش
لوئمينهلوم
لمشاوعلفي

لضمنلجاش
لبضعقاد

 ..بضتشغيكيت
-

ول
لد بستلنفي 

لبضنقالمشاوع
لبضحئايل

ل-ب بد)
ل-بضز ق ء
ط(م دب 

ا

ا

ا

ا

ا  
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 توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الوطني الهدف

 النقل قطاع عن الناتجة السلبية البيئية اآلثار من التقليل في المساهمة االستراتيجي الهدف

 والخدمات التحتية البنية(: 1) البرنامج

 العام النقل خدمات تطوير(: 1) الفرعي البرنامج

 نسبة انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج: مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

االفترة المشاريع
االزمنية
 للتنفيذ

للتنفيذاالزمنيةاالفترة المشاريع    الكلفة  

 حافال  تشغيل مكانيةدراسة إ

 السياحي لنقلل كهربائية خضراء

 األثرية والمناطق البتراء مدينة في

 .بها المحيطة والسياحية

2022-
ل2023

لعقكيمللنساتلعنج زلبضد بستلمنحتللمكيانلل5 سكيت
لبضبتابل منيقت

بضتنمايل
لبضسي حي

لوزب  لبضنقا
لوزب  لبضبيئت

لبضتخييطل وزب  
لوبضتع ونلبضدوضي

لع لوشغيالمك نيتد بست
لبهاب  يتلخئابءلح فال 

لمدينتلفيلبضسي حيلكنقاض
لبألثالتلوبضمن طقلبضبتابء

ل.به لبضمحييتلوبضسي حيت

 الجدوى االقتصادية  دراسة

 تشغيل إل  التحول مشروع

 المستدامة الكهربائية الحافال 

 للنقل الشمسية بالطاقة تعمل والتي

 ومعان الكرك محافظا  في العام

 والطفيلة

2022-
ل2023

لونظيمللنساتلعنج زلبضد بستلمنحتلبضفل100 هيئت
لبضنقالبضبايل

لوزب  لبضنقا
لوزب  لبضبيئت

لبضتخييطل وزب  
لوبضتع ونلبضدوضي

لعضىلبضتحاللمشاوعلد بست
لبضكهاب  يتلبضح فال لوشغيا

لوعمالوبضتيلبضمستدبمت
لبضع للضكنقالبضشمسيتلب ضي قت

لومع نلبضكاكلمح فظ  لفي
لوبضيفيكت

 صديقة) خضراء حافال  تشغيل
 التردد حافال  مشروع في(  للبيئة
 السريع

مليون 7.5 2025-2026  خضراء حافال  تشغيل منحة 
 في(  للبيئة صديقة)

 التردد حافال  مشروع
 السريع

 تحتية بنية مليون 75 2025-2026

الحافال  كلفة+   
 منحة

ا
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ا

ا

ا

ا

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعهاالهدف الوطني: 

 رفع مستوى االداء المؤسسياالستراتيجي :الهدف 

 العام النقل لمنظومة التنظيمية االجراءات تطوير(: 1البرنامج )

 ورفع المستوى االداء المؤسسي بناء القدرات(: 1البرنامج الفرعي )

 نسبة انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامجمؤشر األداء للبرنامج الفرعي: 

بضزمنيتلبضفتا للبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

بضجهتللم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالا
لبضمعنيت

لمالحظ  لبضشاب ء

 في العاملين وتدريب تأهيل مشروع

 / المرحلة الثانية البر  النقل قطاع

ل

ل--لمستما
عكىلنفقتل

لبضمتد  

عددلبضع مكينلل--
لبضمستفيدينلمنلبضتد ل 

هيئتل
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لبضنقالب  وزل
لن دى

لبضسي  ب 
لبضمككي

لبضع للمنبأل
لبضجمعيت
لبال دنيت
لمنلضكاق يت
لحابد 
لبضياقل

 في العاملين وتدريب تأهيل مشروع

 البر  النقل قطاع

ل

لمشاوع  بضجه  لللمشاوعللوصي نتلووشغيالوابي  مابزنتل بضفل333 -2015لبآلضي  ل/بضمابا  لوتا ل
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آضيت/لل/ماباتل11700)لبضحكاميت
 .وبضث نيتلبألوضىلبماحكتيه(لح فكتل

لوتا لجه زل11700 لمستما
ل.عضكتاوني ح فكتلل98)منه 

لج مع  ل لوزب ب   حكاميت
 حكاميت(

لوتا 
ل/بضمابا  
لبآلضي  

لبضحكاميت
ل11700)

ل/مابات
(لآضيت

لبماحكتيه
لبألوضى
 .وبضث نيت

بضحكاميتل
ك فت ل

شاب  ل
بضقي عل
بضخ صل
بضمنف  ل

ضكمشاوعل
ومديالتل

بألمنل
 بضع ل.

 المحوسب النظام تطوير مشروع

 النهوض/  النقل بقطاع للتنبؤ

 العام النقل بخدما 

ل

2022-
ل2024

هيئتللنساتلعنج زلبضمشاوعلمابزنتلأضفل350
ونظيمل
بضنقال
لبضبايل

بم نتل
لعم ن

ل
ل

 المحوسب النظام تطوير مشروع

 النهوض/  النقل بقطاع للتنبؤ

 العام النقل بخدما 

ل
لبضبي ن  لق عد لوبن ءلوحديثلمشاوع
لبضنقالبنم طلبجمي لبضخ صت

لونظيملهيئتلنساتلعنج زلبضمشاوع مابزنت أضف 800 2022-2023
 بضبايللبضنقا

لمابز
لوكناضاجي 
 بضمعكام  

 

لبضجيامك نيتلبضق عد لبن ءلمشاوع
للبضبايللبضنقالونظيملضهيئت لبضماحكت/
للولبضث ضثهللبضث نيت

لبضمستهدفتلبضمح فظ  لعدد مابزنت أضف 800 2022-2024
ل(مح فظ  ل9)
لعددلبضخياطلبضممساحت-
لول- لبضتحميا لبم كن عدد

لبضتنزلالبضممساحتل
لبضح فال ل- لمحي   عدد

لبضممساحت
لبالستثم  ل- لشاب   مابق 

لهيئت
لونظيم
لبضنقا
 بضبايل

بضشابتل
بضمح لل
عكيه ل
 بضعي ء

ل
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لبك فتل لوبضائ    ضكاب  
لبنم طهلبضممساحت

لبضتاضيحيتل- لبضخاب ط عدد
لضكخياطل

لبضاشالتل- لبضكابد  عدد
لق عد ل لعكى بضمد بت

لبضجيامك نيتل
ل ق بيتلأنظمتلوافيالمشاوع

لمابكزلفيلبضع للضكنقالبضكتاونيت
ل/لCCTV)لوبضاصاللبالنيالق ل )
لبضث نيتلبضماحكت

ل

2022-
ل2024

عللددلمابكللزلبالنيللالقلل-لمابزنتلبضفل80
ولبضاصلللاللبضتلللليلسلللليتمل
شلللللللللللللماضه لب ضاق بلللللللللللللتل

لبالضكتاونيتل
ل- لبضك مياب  بضتيلعدد

لسيتملوابيبه 

هيئتل
لونظيمل
بضنقال
لبضبايل

لوزب  لبضنقا
بضقي عل
لبضخ ص

وملبضغ ءلبضعي ءلولسيتملبع د لبضنظال
فيلبضشاوطلبضماجعيتلطاحهلما ل

لبخاىل

لبضتيبيق  ل لعما لونظيم مشاوع
 بض بيتل/سي  ب لبضتكسي/لبضسافيس

ل

2022-
ل2023

وزب  للللاللياجد
 بضنقال

هيئتلل
ونظيمل
بضنقال

بضبايل ل
بم نتل

لعم نل.

سيتماعرضهاعلىالجنةاالتنميةا
القتصاديةاليصارافياحالا

لالموافقةاعليهاوضعاخطةاتنفيذيةا

ل لبإجابءب  للبضسيا لمدونتونفي 
لبم )لبضع للبضنقالفيلبضسكاكلقابعد

 (بضماأ لحم يتلذضكلفي
 ل

ل

لهيئتلللاللياجدل2022
  ونظيم

لبضنقا
لبضبايل

وزب  لبضنقال
 هيئتل
ونظيمل
بضنقال

بضبايل ل

ل
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بم نتل
لعم نل.

ل
لوبالنشيتلبضعمكي  لبدب  لمشاوع
ل.وبضاصاللبالنيالقلمابكزلدبخا

2022-
ل2026

بصدب لوشال ل)نظ للعنش ءللمابزنتلأضفل100
لوإدب وه ل لبضنقا مابفق
لنظ لل لبن ء ل+ ووشغيكه (

لإلدب  لبضعمكي  ل

هيئتل
لونظيمل
بضنقال
لبضبايل

هيئتل
لبضنقا
لبضبايل

بضقي عل
لبضخ ص
لبضمشغكين

طأضفلبكفتلبضد بستلوبن ءلبضنظ لل100

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

ا

امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 بضهدفلبالستابويجي 

 م شاب لبضقي س
ل

سنتل
لبألس س  

ل
ل

 بضقيمت
ل

لبضقيمت
ل2026ل2025 2024 2023 2022

لمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفت

 %80 %78 %76 %75 %75ل%68 2020 بضع للبضنقالخدم  لعنلبضاض لد جت
 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.7 2020لنسمتل/1000ضكاللوس  البضنقالبضع للعددل
 722 672 622 572 522 412 2021لبضم هكتلوبضتنزلالبضتحميالمابقفلعدد

 18 20 22 26 30 %31 2019لنساتلبنف قلبالسا لعكىلبضنقا
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ا

ا

 

ا

 

ا

ا

ا

 
 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي

ل
سنتل
لبألس س  

ل
ل

 بضقيمت
ل

لبضقيمت
ل2026ل2025 2024 2023 2022

لمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفت

بضمس همتلفيلبضتقكيال
منلبالث  لبضسكبيتل
بضن وجتلعنلقي عل

لبضنقا

 8 8 9 9 10 10.6 2020لبضنقالبضع لمتاسطلبضعمالبضتشغيكيلضح فال ل

 

نساتلح فال لبضنقالبضع للبضكهاب  يتلبضىلنساتل
لح فال لبضنقالبضع للبضديزل

- - 0 0 

عددل/50
بضح فال ل
بضككيل

متئمنل
ح فال ل
لبضج مع  

50/4251
=1.1% 

75/4251
=1.76% 

100/
ل=4251
2.35% 
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ا

ا

ا

 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي 
ل

سنتل
لبألس س  

ل
ل

 بضقيمت
ل

لبضقيمت
ل2026ل2025 2024 2023 2022

لمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلستهدفتم

ل2
 ف لمستاىلبالدبءل

لبضم سسي

 25.40 25.35 25.30 25.27 25.22 25.17 2018 بضقيمتلبضمئ فتلضقي علبضنقالبضبايلضكاب  
      13000 2020لعددلبضع مكينلبضمستفيدينلمنلبضتد ل 

 13500 13500 13500 13500 13500 13250 2021لوتا لبجهز لعكيه لبضمثبتلبضمابا  لعدد

لبالضكتاونيلبضتتا لنظ للويبيقلمنلبضمتحققلبضافا
ل3.5 2021

 مكيانل

  + 6 مكيانل 6 مكيانل 4
 مكيانل

6 +  
 مكيانل

 مكيانل  +6
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36.46 35.4 36.22
38.87 40.56

42.53
45.44 44.39

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

القيمة المضا ة لقطاع نقل البضائ   لى الطرق من إجمالي مساهمة 

)%(القيمة المضا ة قطاع النقل ال لي من الناتج المحلي اإلجمالي 

 البضائ : البري/ انيا: قطاع نقل 

 البضائ احصائيات ومؤشرات قطاع النقل البري/ 

هلط همط أا هلسطل بمهلطول ال ةهم لسطوذ ه ط ةهبمطلثهتهطل أهلشهتطط لطوالو  هلطرل هق  معمبتطاعلنطل شهاتطوكمهلطل هلهلففطاعل  
وإ هسط و ط اسطحتك طكملطل هلهلففطوهتطوإ هسطويبهلءطل عاهه طووهتطخهال طل أبل هةطل بت ه طيمهمأتلرطفهق  طل هلهلففطوهتط

ل وللر،طةيطلاطوةلاأ طاعلنطكملطل هللففط اسطل عت ط مطل أأات ط لممنقلةطل شلحبلسطش قط مطل ةبللسطلشخيت ط
هههلط ههمطووههل طل عأهههلطوههفطلشمههلل طل عتي ههه طل أوههلور طويل ههةلسطوبعمههه ط ف يههتلسط قيههق طوأهههلطل  طة ههسطفتل عههنطخ لص 

 ههن،طة ههل  ط  حههقلثطل ة لمهه  ط ههمطل عههتل طمههلر لططووههلططل ناهه لطل عتيههمطل مههمطكلكهه طفعمبههتطل ةههل طل تف ةهه  طلشو ههس
فتفمط ا نطوتطلغال طل اقو طل بت  ط عق طمبللسطول اميتطكلكملطفعمبتلاط أغل  طل ةل طل غلك  ط معلنطل بملط ل شلحبلسط

طلشر كم.
ل بمههلط%طوههتطل ا أهه طل ألههل  طوههتطاعههلنط50وفههأفمطلاأ هه طاعههلنطكمههلطل هلههلففطليام ههل م طكلكههنطمشهه لطوههلطكةههبمنط

 ألط ل  طكةه طوةهلاأ طاعهلنطكمهلطل هلهلففط همطو اسطل تغتطوتطذ  ط(،طGDPل تامطوتطل بلفلطل أاامطل  أل مط 
ا أهه ط(طة ههسطل 1ل بههلفلطل أااههمطل  أههل مط واطوةههمل طل عأههلقطوملركهه ط موههلربط و طوشههل   ،طو شههيتطل شهه لطراههتط 

ا أهه طل ألههل  طاعههلنطل بمههلطل تاههمطوههتطل بههلفلطل ألههل  ط معههلنطكمههلطل هلههلففط اههسطل عههت طوههتطة أههل مطوةههلاأ طل 
ط(.2018-2011 اذمت ط طل أاامطل  أل مط

ا أ طل ألل  ط معلنطكمالطل هللففط اسطل عت طوتطة أل مطوةلاأ طل ا أ طل ألل  طاعلنط(:طل 1ل ش لطراتط 

ط(2018-2011 اذمت ط طل بملطل تامطوتطل بلفلطل أاامطل  أل مط %(
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(2020-2010)سبة ملكية الشاحنات لألفراد والشركات ن

نسبةاملكيةاشاحناتاالشركات نسبةاملكيةاشاحناتااألفراد

ل أؤشههتلسطل تف ةهه  طل نلصهه ط معههلنطكمههلطل هلههلففط ل شههلحبلسطة ههسطفتل ههفطاههةلطل ههبأططل  ههلةطوههتطلكأههلهطل بمههلطوفشههيتط
مهههب طحةهههمطلح هههلف لسطل لر طط19.25ة هههسطحهههلل مطط2020حيههأطلاطوعهههق ط أهههتطلشمهههعل طوصهههلط هههمطك لمههه طل عهههلةط

تطة ههسطحتوههلاطاعههلنطكمههلطفههتخ ةطل ةههللايتطول أتكهههلسطواههلطوؤشههتطاههقطيههؤ اطةذلطوههلطلمههمأتسطاههةهطل أشهه ا ط ل مذههلا
ههلط و طل ناهه لطل عتيههمطل مههمطيطفةههأحط ههقخل طل شههلحبلسط ل شههلحبلسطوههتط خههل طلشمههلل طل نلر  هه طليخههت طوخ لص 

ههل،طة ههل  طة ههسطلآلثههلرطل بيئ هه طل ةههاب  ط ةههبمطلرفذههلنطكةههمطليكهعلثههلسطل تتيلك هه طوههتطط20ل مههمطين ههقط أتاههلط ههتط  لو 
 هل  طلملهلطة هسطلرفذهلنطكةهه طلمهم الكطل علاه ط ل هقين (ط اشهلحبلسطل مههمطل شهلحبلسطذلسطل عأهتطل مشه يامطل أتفذهف،طة

مبللسط مطظلطليرفذلنطل أمنليقطشمعلرطل أشمملسطل بمتو   ،ط اأ لط أاطكةه طح  طل لاهل طوهتطط10ين قط أتالط تط
ل مهلرت طط%ط،طكأهلطوإاطل ن هل  طل أاالظه ط همط هق طل هتؤوس38ووألنطل تا طل مش يا  ط معهلنطل شهاتطمشه لطحهلل مط

ول شههلحبلسط ههمطل أأاتهه طل سطة ههسطةغههتل طل ةههل ط عههق طكبيههتطوههتطاههةهطل شههلحبلس،طوأههلطل  طة ههسطااهه طفبل ةههيم لطوههفط
ول أتكهههلسط ههمططل ةههللايتطفههتخ ةطواقو مهه طل عأههل،طحيههأط اههغط ههق طل ههتؤوسطل مههلرت ططل أةههوا طول أتخ هه ط ههمطل لر 

(ط27956 %طو60فموههلو طكةهههه طل علواهه طوب هههلط(طرلسطاهههلرتط ايههأطيط19963حههلل مط ط2020ل أأاتهه طوههفطك لمههه ط
فعأههلط ههمطل بمههلطل نههلر مط اهلههلففطحةههمط رلمههلسطل ةههل طوإح ههلف لسطط6496 اأههلط ههأاططحههلل مططومعههلر طك هه 

ل أبل ههةطل بت هه طول شههلحبلسطل قلخاهه طول نلر هه ط اعاههه ط،طة ههل  طل ههسطلرفذههلنطل أات هه طل ذت مهه ط اشههلحبلسطل نلصهه طول مههمط
ططل هبذ(طشتك طفعألط هأتطووهليسط 233%(طط اشتكلسطل ممطيباغط ق الط 21.3%(طومل لطط 78.7فمقرط الل مط 

،طكمههههلطلشغبههههلةطول أللشههههم،طل ن ههههلسطل بهلف هههه ،طل هلههههلففطل علوهههه ،طل ةهههه لرلس،طل أههههغمالس،طل أبههههت لس،طل نههههلةطووشههههمملفن
ط2021ل الو لس،طل هلرلاطل ولان(.طحةمط  لكلسطش تطحن تلاط اعلةط
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سب نسبة الرؤوس القاطرة المشتركة في حوادث اإلصابا  البشرية ح
(2019-2015)فئاتها وحدة اإلصابة خالل األعوام 

نسبةاالمساهمةافيااإلصاباتاالبسيطةاوالمتوسطة نسبةاالمساهمةافيااإلصاباتاالبليغة نسبةاالمساهمةافياالوفيات

ل أأاته طخهال طل عهلويتطلولط ل بةه ط أالرطل ةالو ط اسطل عت ط اتؤوسطل ملرت ط مهقطلرفذهفط هق طل اهلل ثطل تاهمط همط
 شهه لطي هه طة ههسطلاط ا هه طكةههه طل ههتؤوسطل مههلرت طل أشههمتك ط ههمطل اههلل ثطل با  هه طول لي ههلسطش غههتطط2019وطط2018

 ةهبمط أ هفطل اهلل ثطل أتور ه طحيهأطكلكه طاهةهطل بةهمطابهلطذ ه طط2018%طوتطة أل مطل لي لسط مطل علةط25وتط
مبللسط قيق ،طووتطل أالحظطلاطلاتطلشمهلبطورلءطذ  طالطلالط  غيتطحمسطلك لطكلك طف لط بةه ط صذتط%(ط مط

صالح  طل شلحبلسطل ذب  ط اعألطواا ط للولطلشولاط  لطورل ط متلسطل ا ل  ط واطو ل طملف طثلاطول عأتطل مش يامط
 ماهه طل ههتؤوسطل مههلرت طل ههةاطمماههلط ر هه طلشوههلاط  ههلطوفعت هه لط   عههل طل أذل ههأ ،طحيههأطلاطحههلل ثطاههةلطل بههلنطوههتط

طأتكهلسط ةبمطو ك لطوحأليف لطفعقطحلل ثطالفا طحيتطح ل  ل.ل 
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تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة  
ا  الشحن واللوجستي/ االستراتيجية الوطنية

طخال طوتط ل شلحبلسطل هللففطكملطوبظلو طواقطمع طلممتلف و  طاعلنطل بملطل لرب  طرل ا طل أق طل سطفعل ت

كةه طفامي طط ل شلحبلس،طحيأط ا  ططل بملطاعلنطه  ا ط ل   ط ل  ل  طل سطة ل  طكذلء طذاط ل ةممطكظلةطفعل ت

طفعل تا%،طوطل  ق طليممتلف وم4ل هللففططكمل/ططفام  ط ب  /طططل بتاططل بملطوبظلو طل  ق طليممتلف ومطفعل ت

ط%طكألطالطوبيتط مطل تمتطل ب لكمطل مل م:ط17.5ل هللففططكمل/ططلي تلءلسطل مبظ أ  /طططل بتاططل بملطوبظلو 
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 بضائ قطاع نقل ال تحديات 

 

طيلل نطاعلنطكملطل هللففطل عقيقطوتطل ماقملسطل ت ال:ط

فلههنتطلمههعل طشههلحبلسطكمههلطل هلههلففطلير ك هه طوااهه طلشحأههل طل أمههل ت ط ههنطوملركهه طوههفط ههق طل شههلحبلسطل علواهه طط •

  اسطكأططكملطل هللففطل علو ط,طل الو لسط,طل بذططل نلةطووشمملفنط,طل بتل لسطل علوا .

 فقكمطوةمل طل ةالو ط مطشلحبلسطكملطل هللفف.طط •

 ل شتكلس.طوات  طوفطوخلص طوات  طشلحبلسطل هللففطل علو طول الو لسطوملرك طل ذت م طل أات  طلرفذلن •

و ل طوبل ة طوفطل بتل لسطلي بب  طط ةبمطلرفذلنطل تا طل مش يا  ط ابتل لسطلير ك  ط ل  هل  طل هسط هت طلمهعلرط •

 لمعلرطل بتل لسطلي بب  .طل أاتوالسطوفقكمط

ااههه ط هههق طل شهههلحبلسطل مهههمطفامههه طشهههتوهطليكلهههألةط الفذلت هههلسطل قو  ههه ط هههل تغتطوهههتطلامأهههلةطلير اط ليكلهههألةط •

 الفذلت هههلسطل قو  ههه طل مهههمطفةههه لطل هههتلءلسط خهههل طوخهههتوجطل شهههلحبلسطوأهههلطيمههه حط هههمحطلمهههلل ط قيهههق ط اشهههلحبلسط

 لشر ك  .

لير اطوغههههلطمههههلحلسطلصههههعذل طووبيهههه طل شههههلحبلس،طل أتل ههههنطط ههههقةطو ههههل طوتل هههه طخقو هههه ط معههههلنطل شههههاتط ههههم •

 ل ال ةم  طول أللكئطل بت  ،طو قةطو ل طةرلرطفشت عمطيبظتطلكشلءطاةهطل أتل  طول لرف لطوفش يا ل.

وأهههلطل  طل هههسط هههقةطفهههل تطشهههتوهطل ةهههالو طل علوههه طولرفذهههلنطل تاههه طل مشههه يا  طوططل بمهههلط ل هلهههلففطفمهههل ةطلمهههعل  •

 مبل ة  .ل ط اسطويل مل مطفأثيته

 قةطلمممتلرطليو لنطل ة لمه ط همطليااه تطل سطل هسطل اهقطوهتطكشهلرلسطل بمهلط اشهلحبلسطلير ك ه طفاقيهقلطل بمهلط •

 (ط ل  ل  طل سطل اقطوتطل هللففطل عل ت طل سطل قو طل أولور ط بتطل أيبلء.Transit ل عبلرط 

 

 

طططط
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ل

 التوصيات والحلول المقترحة 

التأكيداعلىاتنفيذامااورداباستتراتيجيةاقطتاعاالنقتلاالوطنيتةاطويلتةاالمتدىامتواخت لاتتوفيراالتدعماالمتاليا •

 مواخ لاتنفيذابرنامجا:امشاريع البنية التحتيةإلكمالا

 :ابنش ءللبضمابنئلبضبالتلوبضمابكزلبضكاجستيتبان م لل ✓

o وههتطل أتل ههنطل تف ةهه  طط متبطوذ هه ط ههلاالمتتوانئاالبريتتةاوالمراكتتزااللوجستتتيةلتوجتتهاالتتىاانشتتاءاا
لتقتتديماالختتدماتاالمناستتبةالمكونتتاتاعمليتتةانقتتلاا اماأيههلطول مبن ههلطول أبههلر طل  ههبلخ  طل أؤااهه ،

تقتتديماالختتدماتاللستتائقيواوصتتيانةامتتواختت لاااالبضتتائعا)االلشتتاحناتاباالبضتتائعباالستتائقيوا(

وههفطفههأويتطومعاهههلسطل ةههالو طوحألمهه طلششههنلصططالمركبتتاتباإعتتادةاالشتتحوباوتوزيتتعاالبضتتائع
 .ول هللفف

o وخصوًصاااالشاحناتاعندامداخلاالمدواالرئيسيةواصطفافامبيتاخدماتاادراسةاإنشاءامراكز

تاواوعلتىامستاراتاالنقتلابالشتاحناتا)الطريتراالصتحراوي(او)طريتراالزر ا ا–العاصمةاعمَّ

المشتروعافتياالحفتاظاعلتىاالست مةاسيستاهمااحيت  وعنتداالمعتابراالحدوديتةاحتدوداالكرامتة(با

العامتتةاوالبيئتتةامتتواختت لاايجتتاداامتتاكوامبيتتتاواصتتطفافاللشتتاحناتاالثقيلتتةباوتنظتتيماحركتتةا

 .الشاحناتاوالحدامواالزماتاالفوضىاوالعشوائيةافياالصطفافاأواالتحميلااواالنتظار

ا

ا
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 وتطخال طفبذيةطل بتلولطل مل   ط:ططل مبظ أ  فل يتطل بيئ طل مشت    طول مبظ أ  طل ال و ط مبذيةطلي تلءلسط •

تحتدي اأستطولانقتلاا:برنامجاتطويرااألنظمةاالمتعلقةابمواصفاتاالمركبتاتا)الست مةاوالبيئتة( ✓

البضائعابالشاحناتبامتواخت لاتخفتيقاتقتديمااإلعفتاءاتامتواجميتعاالرستوماوالضترائباعلتىا

واإلعفاءاموارسما%(اواا16عمليةاالستبدالاالتحديثيباوخصوًصااالضريبةاالعامةاالمبيعاتا)

امتتعاليتوافتتراالبضتتائعاشتتحوااستتطولامهيتتداالتأهيتتلباوذلتتكاتالتستتجيلاللتترأساالقتتاطراألولامتترة

لفتت ااستوا اجديتدةااوغيرهاامواالتفاقيتاتاالدوليتةا(ADR)االخطرةاالموادانقلااتفاقيةاتطلباتم

 .الدولاالملتزمةابتطبيراهذهاالتفاقياتاللشاحناتامواا

وتطخهال طفعهل تطوبظلوه طل تمتوك ه ططط:برنامجاحوسبةاالمعلوماتاالمتعلقةابنقلاالبضائعاالبريا ✓
وثيقتتةاالنقتتلاالبتتريباوحوستتبةامعلومتتاتاالوثيقتتةاوربطهتتااتنفيتتذامشتتروعابالستتتمراراوومتلواهه ط

الكترونياًامعاالجماركاوشركاتاالتخليصاواستكمالاتدريباموظفياهيئةاتنظيماالنقلاالعامامتوا

ا واستتكمالامشتروعاوثيقتةاالنقتلاالبترياقبتلاالشتركةاالمقدمتةاللخدمتةاواتقتديماالحتوافزاال زمتة

ليشتتملاكافتتةاالمنافتتذاالحدوديتتةا)االمطتتارباالتتدرةباالمتتدورةابامحطتتةاالركتتابا/االعقبتتة(اوشتتمولا

لتتبعاالكترونيالمراقبتةاالياوضعااجهزةااااباإلضافةباالمناطراالحرةاومراكزاالتحميلاوالتفريغ

 المركبات.

كيلامتتواختت لاتتترخيصاالمشتتغليواالفتتراداوتشتتجيعهماالتتىاتشتتاابرنتتامجاإعتتادةاهيكلتتةاالقطتتاع:ا ✓

 ااههقطوههتطل أات هه طل ذت مهه طوفشههو فطةكشههلءطشههتكلسطكمههلطكبيههت طومن  هه ططشتتركاتاجديتتداوذلتتكا
المرحلتتةاافيتتفاوالمتوستتطاالشتتحواالختنظتتيماواباواههل ر ط اههسطل أبل ةهه ط اههسطل أةههمل طلياا أههم

ال زمتتةاشتتحواالمطتتاراباوبكبتتاتاالقريتتةااللوجستتتيةاباواعتتداداالدراستتاتابكبتتاتااالولتتياتنظتتيم

 جرامواقبلاالشحواالخفيفاوالمتوسطا.اعملياتانقلاالبضائعامقابلالجميعا

ا
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 ربطااألهدافاالوطنيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعيااباألهدافاالستراتيجية

 الهدف االستراتيجي الهدف القطا ي المبادئ الرئيسية لسياسة الهدف الوطني

 المقدمة الخدمات مستوى تحسين

 للمواطنين

 تحف  استراتيجيات و  

 وذلك القطاع لتطوير االست مارات

 االقتصادي النمو  تحفي  ل ايات

   عال نقل ن ام بوجود يتحق   والذي

 .وكفؤ

الت كيد  لى البعد االقليمي 

واالستفادة من الموق  الج را ي 

  لألرد  واست ماره بالش ل األم ل

تو ير من ومة نقل مت املة مستدامة 

ومرنة  وجعل األرد  مركً ا محوريًّا 

 للنقل

 

/  من ومة النقل وخدماتهتطوير 

 النقل البري  للبضائ 

 

 البيئة وحماية النقل س مة تع ي 

  ن الناتجة السلبية اال ار من والحد

 النقل قطاع

 ا  ار من التقليل  ي المساهمة

 قطاع  ن الناتجة السلبية البيئية

  النقل
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 والمشاريعاوالبرامجاالستراتيجيةاباألهدافاالوطنيةاهدافاألربطا

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها: الهدف الوطني

 النقل البري  للبضائع / تطوير منظومة النقل وخدماته الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدماتتطوير (: 1البرنامج )

 انشاءااالموانئاالبريةاوالمراكزااللوجستيةا(: 1) البرنامج الفرعي

 : نسبة اإلنجاز في المشروعمؤشر األداء للبرنامج الفرعي

لبضككفتلبضفتا لبضزمنيتلضكتنفي لبضمش  ل 
ل)دبن  لأ دني(

مصد ل
لبضتمالا

م شاللأدبءل
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

لفيل لباي لمين ء عنش ء
ل لبضم ضانت ل2185)بمس حت

لبشكالدونم لبضتابيز لم  )
لبضماق ل له ب ليخدل لضكي   يسي

  كمابزلوخزلن/وازل لضكائ   

 

 ومرك  بري ميناء تنفيذ مشروع 

 كفاءة لر    ما   ي لوجستي

طاللوجستية  الخدمات

من خ ل لمكيانلل56ل2022-2025

مست مر 

كفرصة 

لاست مارية.

كميتلبضائ   ل
لبضمخزنتلوبضمازعت

بألشغ ل/لهيئتلبضنقالوزب  للوزب  لبضنقا
لبضباي/لوحد لبضشابكت/

بضقي عل بضجم  كلبأل دنيت/
لبضخ ص

 MTBSFد بستل

لمبيتل لمابز لعنش ء د بس  
  وبنتظ  لبضش حن  لفيلعم ن

نساتلبإلنج زلفيل موازنة أضفل100ل2022-2023
لبضدب ست

هيئتلونظيمل
لبضنقالبضبايل

لوزب  لبضنقا
لبضجم  كلبضع مت

لبالشغ للبضع متلوبالسك ن
دب ا لبال بضيل/لأمالكل

لبضدوضت
لنق بتلأصح  لبضش حن  

ناب لبضمشاوعل
ستكانلبم ءل

عكىلد بستلوبق لل
بضنقالفيلجنا ل

لعم نل
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لبضقي علبضخ ص

لوبنتظ  ل لمبيت لمابز ونفي 
 بضش حن  لفيلعم ن

موازنة أو لمكيانلل1.5ل2024-2026

خ ل مست مر 

 رصة 

 است مارية

نساتلبالنج زلفيل
لونفي لبضمشاوع

هيئتلونظيمل
لبضنقالبضبايل

لوزب  لبضنقا
لبضجم  كلبضع مت

بالشغ للبضع متلوبالسك نل
دب ا لبال بضيل/لأمالكل

لبضدوضت
لنق بتلأصح  لبضش حن  

لبضقي علبضخ ص

ل

 

 

ل

ل

ل

 

ل

ل
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 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها: الهدف الوطني

 النقل البري  للبضائع / النقل وخدماتهتطوير منظومة  الهدف االستراتيجي :

 تطوير اإلجراءات التنظيمية (: 1البرنامج )

 حوسبة المعلومات المتعلقة بنقل البضائع البري (: 1) البرنامج الفرعي

 المدرجة ضمن البرنامج: نسبة انجاز مشاريع مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالا

للضكنقالبإلضكتاونيتلبضمنظامتلويالا
للبضبايل لبضتتا لبجهز لوابي لمشاوع/

للضكش حن  (لGPS)لبضكتاوني

لبضتيلللمابزنتلبضفلل 200ل2022 لبضش حن   عدد
للوحمالبجهز لبضتتا ل

لبضنقال لونظيم هيئت
لبضبايل

لبضنقالب  وزل
لبضقي علبضخ ص

ل

ل

لبضبايل لبضنقا لوثيقت لمشاوع ل بستكم ل
ل لب فت لبضحدوديتضيشما )للبضمن ف 

لمحيتل ل  لبضمدو   لبضد    بضمي   
لبضاب  ل/لبضعقات(

لومابكزل لبضحا  لبضمن طق وشمال
لبضتحميالوبضتفالغللل

ل

لعاب دللمستما بضمشاوعلضه
لوضيسل م ضيت

لبح جتلضككف
لبضنقاللبضص د  عددلوث  قلبضنقاللذبوي لونظيم هيئت

لبضبايل
لبضنقالوزب  

لبضقي علبضخ ص
ل

 

ل

ل
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 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها: الهدف الوطني

 النقل البري  للبضائع/  تطوير منظومة النقل وخدماته الهدف االستراتيجي :

 تطوير اإلجراءات التنظيمية (: 1البرنامج )

 (: إعادة هيكلة القطاع2) الفرعيالبرنامج 

 انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج: نسبة مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالا

لبضىللللمستمالواخيصلبضمشغكينلبألفابد ليحت ر ل ال
لبالفابدللل-لككفل لبضمشعكين عدد

لبضماخصينل
لبضنقال لونظيم هيئت

لبضبايل
لبضنقالوزب  

لبضش حن  ل لأصح   نق بت
لبال دنيتلبضعماميت

ل

ل

ل)وزنل لوبضمتاسط لبضخفيف لبضشحن ونظيم
لطنلفأقا(ل20عجم ضيل

2022-
ل2026

لعكيهل ليتاو  ال
لككف

لبضشحنلل- لمابا   عدد
لبضمشماضتلفيلبضتنظيم

ل لبضنقالهيئت ونظيم
لبضبايل

لوزب  لبضنقا
لبضمتق عدينل جمعيت
لشحنل لبكا   ل/ بضعسكالين

لبضمي  
لبضقالتلبضكاجستيتلفيلبضعقات

لبضنق ب  لبضمعنيت
ل

ل

ل

ل
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  تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها: الهدف الوطني

 المساهمة في التقليل من اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل الهدف االستراتيجي : 

 تطوير اإلجراءات التنظيمية (: 1البرنامج )

 (: تطوير األنظمة المتعلقة بمواصفات المركبات )السالمة والبيئة( وتدريب وتأهيل السائقين1) البرنامج الفرعي

 البرنامج ضمن المدرجة المشاريع انجاز نسبة: مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(ي)د

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالا

ططاسطول النقل بالشاحناتوحديثل
ط

للمستما
اللوحت رلبضىلل

لككفل
ل
ل
ل

لوزب  ل ععف ءب 
لعكىل بضم ضيت
لبضمبيع  ل ضالات

ل16) ل+  سمل%(
لضكاأسل بضتسجيا

لبضق طالألوللما 

عددلبضاؤوسلبضق طا ل
لبضمحدثت

متاسطلعمالبسيالل
بضشحنلبضثقيالبضق بال

لضكتحديثل

هيئتلونظيملبضنقال
لبضبايل

لبضنقالب  وزل
لوزب  لبضم ضيت

لبضجم  كلبضع مت
بألمنلبضع لل/عدب  لواخيصل

لبضسابقينلوبضمابا  

ل

ت هيل اسطول شحن البضائ  ليتوا   م  

ط(ADRمتطلبات اتفاقية نقل المواد الخطرة )
 

يتم احتساب الكلف لمستمر
لعددلبضش حن  لبضم هكتلمابزنتلالمترتبة الحقًا

 
ل

هيئتلونظيملبضنقال
لبضبايل

لوزب  لبضنقا
لبضقي علبضخ ص

بالمنلبضع ل/لعدب  لواخيصل
لبضسابقينلوبضمابا  
لبضجم  كلبال دنيت

ل

 نقل أجور كلف إلى الوقود كلف نسبة دراسة 

-2022طالبضائ 
ل2023

هيئتلونظيملبضنقاللنساتلبنج زلبضد بستل--لاللياجد
لبضبايل

بضد بستلل
منلقبال
ماظفيل
لبضهيئت
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ل

ا

امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

ل

ل

ل

ل

 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي 
ل

سنتل
لبألس س  

ل
ل

 بضقيمت
ل

لبضقيمت
ل2026ل2025 2024 2023 2022

لمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفت

1 
 

 من ومة تطوير

 / وخدماته النقل

النقل البري  

 للبضائ 

سنتلل20نساتلبضاؤوسلبضق طا لعمالوشغيكيل
 43.6 74.2 51.6 56.1 2019 فأقالمنلبضاؤوسلبضككيت

40.7 39.6 

 480 470 460 450 400 225 2020لعددلشاب  لبضنقالبضمتخصص
بضش حن  لبضتيلوحمالبنظمتلبضتتا لعددل

 - - - - 190000 - 2021لبالضكتاوني
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ل

ل

 

بضهدفل 
 م شاب لبضقي س بالستابويجي

ل
سنتل
لبألس س  

ل
ل

 بضقيمت
ل

لبضقيمت
ل2026ل2025 2024 2023 2022

لمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفتلمستهدفت

2 
 

بضمس همتلفيل
بضتقكيالمنلبآلث  ل

بضبيئيتلبضسكبيتل
بضن وجتلعنلقي عل

 بضنقالل

 14 15 16 17 18 19,94 2021لعدللعمالأسياللبضشحنل)سنت(م

 عددلبضش حن  لبضممكابتلضشاب  لمنظمت.
2021 4161 5000 6000 7000 7500 8000 

 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي 
ل

سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

2 
 ف لمستاىلبالدبءل

 بضم سسي
بضائ   لعكىللنقابضقيمتلبضمئ فتلضقي عل

 44.64 44.59 44.54 44.49 44.44 44.39 2018 بضياقل
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ل

ل
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 : قطاع النقل الس  ي:ل ا ا

 احصائيات ومؤشرات قطاع النقل الس  ي

كياههلومتطفههقيتهطط294ةاطشههه  طل ةهه  طل اقيقمهه طط ههمطلشر اطفمأغههلطط نههططمهه  طحقيقمهه طذوطل ا ههلسطل لههي ططرل ههنط
سطوغيههتهطوههتطوبموههلسطل أبههل تطلشخههت طوههتطل أبههل تطة ههسطويبههلءطشههتك طمهه  طحقيههقطل عاههه ،طحيههأطكلكهه طفبمههلطل ذلمههذل

وذ  ط ةبمطكملطويبلءطل ذلمذلسطة هسطل أيبهلءطط2018ل عاه ط ويبلءطل ذلمذلسطل مقمت(طواقطفلاذ ط تطل عألط مط لةط
كياههلومتلس(طفههقيتالطوؤمةهه طل نههططط210ل وبههليمطل وقيههقطواههلطغيههتطوههتفهطط ةهه  طحقيههق.طوطلاةههلةطل ةهه  طلشخههت ط 

يقاطل اول اطلير كمطواهمطحل  هل طيطفعأهلط نهقولسطوبمظأه طكظهتل ط ببيم هلطل مام ه طل ههل غط أتاهلطل غهتطوهتطولفه طل اق
ههلاطة ههسط  ههلة,طو ههة  ط ههواطمهه  طحقيههقطل اوههل طفمههقةط شهه لطرفهه  طخههقولسطمهه لح  طوههتطخههال طاعههلرلسطاقمأهه طوههتط أا

بللسطل أل ه  ،ط اهسطمهبيلطل أغهل ،ط أاهلاطول اطرة.طواقطفتطل ملا ط تطفمقمتطخقولسطكملطركلبطووقو  طخال طل ةه
ههلاطط- ل نراههلء،طوههفطخههقولسطفلصههيلطوههتطوتل ههنطل أقيبهه طة ههسطواعههلسطل ةهه  طل اقيقمهه طل أعب هه ،طوذ هه طط- وشهه ،ط أا

  ةبمطاا طل عامطوشمهلبطم لم  ط لش و ط مطملر ل(.

 و  ط معههل تطاعههلنطل بمههلطفههتطل متكيههنط اههسطةكشههلءطشههه  طمهه  طحقيههقط ههمطلشر اطحيههأطمعمبههتطلوههتطذوطلاأ هه طلمههمتلف
وفعن نط ورطلشر اطط مطل أبعم ط ايأطي ق طة سطريططل أبعم ط ش لط لةطول نا لطل عتيمط ل ملر طلشوروي  ،طو تيطط

طل أقاطل  بلخ  طل تف ة  طول أتل نطل ال ةم  ط مط أ فطلكالءطلشر اطحيأطفتأتطلاأ  طل أشتونط ألطيام:

ليممتلف و  ط اسطالفأ طلو ل لسطل قو  طول ممطم  لاط  لطلثتطوهلشتط اسطمعمبتطاةلطل أشتونطوتطل أشلر فطط •
 كألطليام ل طل لربم.

ميؤوتطاةلطل أشتونطل تيططلياا أمطوفطشه لسطل ة  طل اقيقم ط مط و طووا طل معلواطل نا ومطوملر لطط •
 ةهطل قو .ول عتل ،طووب لطة سطلورويلطوآم لطحيأطمش لطلشر اطكمع طرف ة  طوالو ط يتطكلطا

ةمول ططل متلولطول متل طط يتطوبظلو طل بملطل ة تمططول بملطل هاتاطول ولاطووملفططل بملط اسطل عت طوكة  ط •
ريططل شه  ط ل أبلر طليام ل م طول  بلخ  طول مولر  ط الممذل  طل أغاسطوتطوينلسطكملطل هللففطط ل ة  ط

ط يت طل شات ط بمل طلملم   طوصالس طفل يت طخال  طوت ط مططل اقيقم  طل تف ة   طليام ل ا طل بشله وتل ن
 ل أأات .

مين قطاقر طوبلو  طل شاتطو نذمطفتل  فطل بملطو اةتطل مبل ة  طو مالطكا طص لك طل عت طو ةلاتط مطط •
 ةمول ط تصط ألط قيق .

 م ةل قط مطفاةيتطل ةالو طوفمايلطل الل ثط اسطل عت طل تف ة  .ط •

 لكهعلثلسطل قخلاطول  ل لسطوتطل شلحبلسطولآل  لسطل غميا .م عن طحألم طل بيئ طوتطخال طفمايلطط •
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فههتطفاههقيأط رلمههلسطل وههقو ط اأههتحاميتطلشو ههسطول غلك هه ،طكأههلطفههتطة ههقل طل م ههلو تطل  بقمهه  طووثههلف طل ععههلءط اأتحاهه ط
%طوهتطلشرل همطل ال وه ط أةهلرطل أشهتونطحيهأط66ل عاهه (،طكأهلطفهتطلمهمأالكطوهلطكةهبمنطط–وعهلاطط–لشو سط  أهلاط

 يب ط رلملسطل وقو طكولقطةكشلف لطوتطل بلحيميتطل أل   طوليام ل م . 

و متطل عأهلطحل  هلط اهسط رلمه طلثهتطل أتحاه طلشو هسطوهتطوشهتونطشهه  طل ةه  طل اقيقمه طل لرب ه ط اهسطاعهلنط ➢
 ل بملط ل شلحبلسط ل  ل  ط  ثتطليام ل اطولي مأل مطوتطابلطشتك طفعل تطل عاه .

تحاهه طل مبذيههةط اههسطو ههفطلآل  ههلسطل ال وهه ط أتلتههه طفشهه يلطشههه  طل ةهه  طل اقيقمهه طوطمههيمتطل عأههلطخههال طوطط ➢
 امأ ههقطوههتطلي مهههنلةط أعههلييتطل ةهههالو طول ماميهه ط هههمطل اههلل ثطل بلفوهه ط هههتطفشهه يلطل ةههه  طل اقيقمهه ط مهههأويتط

 مالو طل بمل.
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منجز حسباالخطةا متأخرا لمايبدأ ملغي

0 0

1

7

2

راتيجية تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة  االست
قطاع النقل السككي/ الوطنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحديات قطاع النقل الس  ي

 ولياا أمط مط و طل وللرطوألطيؤثتطماهل ط اسطل تيططل ة تم. قةطلمممتلرطل ل فطل ة لممط •

  قةطفل تطو ل رطفأل لط أشتونطل شه  طل لرب  ط اة  طل اقيقم  •

  قةطل مأ تطوتطليامتلضط ةبمطلرفذلنطل قيتطل علةطول ال  طل سطلصقلرط ألكلسطح لو  طم ل م .ط •

 التوصيات والحلول المقترحة 

باستراتيجيةاقطاعاالنقلاالوطنيةاطويلةاالمدىامواخ لاتوفيراالتدعماالمتالياإلكمتالاالتأكيداعلىاتنفيذامااوردا •

 مشاريعاالبنيةاالتحتيةامواخ لاتنفيذابرنامجا:

  استمالكا  + دراسا / انشاء شبكة سكة حديد وطنية  ✓

المرحلتةا:اا)ااتنفيتذاالبنيتةاالتحتيتةاةإنشاء شبكة سكة حديةد وطنيةة جديةدة/ تنفيةذ البنيةة التحتية ✓

الماضتتونة(اوالمتمثلتةابتتالخطاالواصتلامتتاابتيواالمتتوانئاالبحريتةافتتياا-معتاوااا-الولتىا/االعقبتتةا

العقبتتةامتتروراًابمينتتاءامعتتاواالبتترياووصتتولًاللمينتتاءاالبتترياالمقتتتر افتتياالماضتتونةاعمتتاواا

وتشتتتغيلاالشتتتبكةاالوطنيتتتةاللستتتككاالحديديتتتةاوربطهتتتااا)متضمنةاالميناءاالبريافيامدينةامعاو(



 
Page 69 of 129 

بكاتاالنقلاالخرىاحتىاتتمكواالمملكةاموااستغ لاالمتداداالجغرافيالهااوموقعهااالمتميتزابش

 لزيادةاتنافسيتهااعلىاالمستوىاالقليمياوالدوليا.ا

 

ا

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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 قطاع النقل الس  ي  المدى الستراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة (2026-2022الخطة التنفيذية )
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اربطااألهدافاالوطنيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعيااباألهدافاالستراتيجية

 الهدف االستراتيجي الهدف القطا ي المبادئ الرئيسية لسياسة الهدف الوطني

المقدمة  تحسين مستوى الخدمات

  للمواطنين والعدالة  ي توزيعها

است مال البنية االساسية للشب ات 

الحالية واالست  ل األم ل لمرا   

النقل  وتطبي  ن ام النقل متعدد 

الوسائط ليساه   ي تع ي  التنا سية 

 .وتسهيل النقل والتجارة

 

تو ير من ومة نقل مت املة مستدامة 

ريًّا ومرنة  وجعل األرد  مركً ا محو

 للنقل

/  وخدماته النقل من ومة تطوير

 النقل الس  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Page 72 of 129 

اربطااألهدافاالوطنيةاباألهدافاالستراتيجيةاوالبرامجاوالمشاريع

  الهدف الوطني: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 النقل الس  ي/  وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 (: تطوير البنية التحتية والخدمات1البرنامج )

  (: إنشاء شبكة سكة حديد وطنية جديدة1البرنامج الفرعي )

 مؤشر األداء للبرنامج الفرعي: نسبة اإلنجاز في المشروع 

بضفتا لبضزمنيتل بضمش  ل 
 ضكتنفي 

لبضككفت
 )دين  لأ دني(

م شاللأدبءل مصد لبضتمالا
 بضمشاوع

 مالحظ   بضشاب ء جهتلبضمعنيتبض

بنش ءلشاكتلسكتلحديدلوطنيت/ل
 بستمالك  ل

2022-
2026 

بستمالك  ل
ل20,500,000

 مكيانل

 موازنة  امة 

 

 

نساتلبنج زل
 بالستمالك  

  ل وزب  لبضنقال

بنش ءلشاكتلسكتلحديدلوطنيت/ل
 د بس  

ل-ل2022
2026 

مكيانلل5ل موازنة وزارة األش ال  

+ موازنة شركة 

 تطوير العقبة 

نساتلبنج زل
 بضد بس  

وزب  لبالشغ لل+ل وزب  لبضنقا
 شابتلويالالبضعقات

لبضمتعكقتل بالوف قي  
لبينل لم  لماقعت ب ضد بس  
لوزب  ل لمن لوبا بالستش  ي
لويالال لوشابت بالشغ ل

 بضعقات

مشاوعلبضشاكتلبضاطنيتلضكسككل
ونفي لبضبنيتلبضتحتيتلل بضحديديتل)

مع نلللل-بضماحكتلبالوضىل/لبضعقاتل
لبضم ضانت(

وبضمتمثكتلب ضخطلبضابصالم لبينل
بضمابنئلبضاحالتلفيلبضعقاتلماو برل

2022-
2026 

 ل مست مر من خ مكي  لل1.9

نساتللبإلنج زلفيل كفرصة است مارية
بضبنيتلبضتحتيتل

 وبضتشغيا

صندوقل
بالستثم  ل
 بأل دني

وزب  لبضنقا/وحد ل
لبضشابكت/

سكيتلمنيقتلبضعقاتل
بضخ صت/لويالال

لبضعقات
بضشاب ءلوبضمستفيدينل

لمنل لبضمشاوع له ب يعتبا
لبالستابويجيتل بضمش  ل 
عكىلق  متلأوضال  لبضدوضتل

ل لوبضتي لضه  أثالسيكان
ل لعكى لبالقتص دلما شا نما

 بضاطني.
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بمين ءلمع نلبضبايلووصاالرلضكمين ءل
لبضبايلبضمقتاحلفيلبضم ضانتلعم نل
)متئمنتلبضمين ءلبضبايلفيلمدينتل

 مع ن(

)بضفاسف   ل
 بضصابم  لبضخ(

لل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

ل

 

بضهدفل 
 م شاب لبضقي س بالستابويجي

ل
سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل1
 

 تطوير

 من ومة

 النقل

/  وخدماته

 النقل الس  ي

 نساتلعنج زلبالستمالك  ل
2021 66% 66% 66% 70% 

75% 80% 

 نساتلبنج زلبضد بس  
2020 90% 100% - - 

- - 

لنساتلبنج زلطاحلوبح ضتلبضعي ء
-- -- 10% 50% 100% 

- - 

 بضتنفي 
 ضملوبدبرلبعد لحيثلوعتمدلعكىلعيج دلمستثما
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 :والموانئ قطاع النقل البحريرابعا: 

 البحري والموانئاحصائيات ومؤشرات قطاع النقل 

ل ل   طل تف ة ط بملطقطفعوطط،ممفط اسطل هاتطلشحأتطول ةاط مطلشر اطل أيبلءطل هاتاطل لحيقمعمبتطويبلءطل عاه طالطط
حيأطفةيتطشتك طل وةتطل عتيمط اأالح طرحهالسطخهاهلرلسطوبمظأه ط هق ططت،تكلبطوتطخال طويبلءطل عاه طامطو ل 

ط.وتلسط مطل يلة،ط نءطوب لط ة لرلسطل تكلبطول تكلبطو نءطوب لط اشلحبلس

طوههتط ههل أمطوةههمل طط اههسطوههللكئطوبظلوهه طيههل تطحيههأط هه ر ا،طلشملمهه  طل تكيههن طل يههلةطل هاههتاططل عاههه طوت ههأط عمبههتوط
طل ةهلفل،طول  همطل وهل طول  همطول الو هلسطل هللففطلكللنط أ فطلمم علبط اسطول مقر طل نقولسط مطول ول  طل ممقة
طل هاههتاططل بمههلطخلررهه ط اههسطيبههت طلاطل عاههه طويبههلءطلمههمعلنطحيههأطل عههلة،طوههقلرط اههسطل ةهه لح  طل بههللختطفةههممبلط أههل

طومعهق طول بمهلطول ال ةهم لسطل أهللكئطوهتطومتلواه طوبظلوه طخهال طوهتطفعهن طواهةلطمهللء،طحهقط اسطول ة لحمطل مولراط
 :ل عاه ط مطيمل تطحيأطل لملفط،

طوويبلءطل أةل طل عب عمطول  ل طل ةلفلطل بمتو مطول  ل طول بذططول الو لسطل علو ط اهللففطوللكئطواع ط (12  •
ط هللختطيمهماهل طليغهتلضطومعهق طوويبهلءطوليولك ل،طول تبت  طليمأق ط أبمولسطولختط اذلمذلسطومن ة

ط.ل هللففطوتطوغيتالطول أللشمطل ابلب
ط منههن تطومن ههةطوت هه طلملههلطيههل تطليغههتلضطومعههق  طلرصههذ ط(9 ط عههق طل وقيههقطل عاههه طويبههلءطلمههمتأل طفههتط •

ط.رتطل  ط(200 طل سطوؤختل ططولل ذم لطوفتطرتطل  ط(100 طلمم عل   ط علا طل ابلب
طل هللففطلكللنط تل  ط لوال ططومن  ل ططرص ذل طط (32 ط •
طومههتطوايههلاطط(2 طل هسطف ههلطفنن ب هه طوةهلح طفههل تطل أتل مه طول نههقولسطل منههن تط ال ةهم لسطرف ةهه طوللاهفط (6  •

ط .وتيف
ط .ل أةب طل منا ةطةو لك  طوفطول منا ةط اأعليب طومتلوا طوبظلو طوفطل متلكن  ط هللففط أتك  طفة يالسط •
ط(.حلو لسطملفل،طصمط ل ،طصمط لو ،ط للفف%(ط 75 طل سطف لطل متلكن  طخ لولسط •
ط.رف ة طلكمظلرطملحلس(ط4 طخال طوتطل شلحبلسطحتك ط مبظ تطكذؤطل تمتوكمطكظلةط •
طخههال طوههتط ههلرلطوايههلاطط2طل ههسط ان ههل  طال اهه طل الو ههلسط أيبههلءطليمههم عل   طل علاهه طو ل ئهه طوحههق طوايههلاطط(1.3  •

  .ل عألطومل لسطل هشت  طل مل طو  ل  طل وأتكمطل منا ةط أا لسطفاةيت

طف عمط ل   طلمم عل   طويعلالسطومعلر طفام  ط ب  طذلسط ل ل طوللكئطل عاه طوللكئط معلنطل مل طكملهطفمأغل
طيمعا طي ألطل أولور ط ل أللكئطوملرك طومأين طل أولور طويأللصذلسطل باقلاطل سطل متلكن  طوفولر طل أاا  طل ال  
طل سط ل ةذتطلكللنطوعظتطلمماهل ط اسطال ر طموعا لطوألطل ةذتطول لح طول  لر طلشرصذ ط أ أل   ل  ل  

طشه   ط و طوفطوفم لطل أأات ط مطل هللففطفل  فطوبلر ط هلامطل أللكئطوبظلو طفتيطط و   طرت ططو ل 
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ططفولر طووأتلسطرت طط مق تطل وللر طو عمبت طكلل ةطوبظلو طفعبي طظلط مطون حتطغيتطويبلءل متلكن  
طل ن لولسطوتط ل  ل  طل سطو ل طحنو ط.ل هللففطلكللنط هلامطلشرصذ طوكذلم طل الو لسط أيبلءطليصعذل 

طوش امطل للطالفأ ط أتط ل أمطوش لطولمممعلبطل أللكئطفش يلط مطل متلكن  طول من    ط هللففطل أل   
ط.ل عاه طحلو لسطويبلءط مش يلطل عل أ  طل أللكئ

طل عاههههه طفعههههل تطشههههتك طل معههههل تاططذرل  ههههلطخههههال طوههههتطل نلصهههه طليام ههههل م طل عاههههه طوبعمهههه طمههههاع ط ورطم أههههتط
طل عههلةطل معههل يتط ههيتطل أشههلرك طوبههقلطفاميهه ط اههسطلشر ك هه طل هات هه طول  يئهه طلير ك هه طل بمههلطو لر طوههفطويل مشههلرك  

طوشهه امط(6 طوههفطل عاههه طفعههل تطشههتك طفمعلاههقطحيههأطول أعههلر،طل أههللكئطوفشهه يلطفعههل تطووههليسط ههمطول نههلص
ط: ات  طوخقولسطوللكئ

طل هبذططوويبهلءطل وقيهقطل أيبلءطوفش يلط  لر (طمل مل ططل أللكئطوؤمة  طل أللكئطوفش يلط  لر طل عاه طشتك  •
ط.ل ول طول  مطل علو طل هللففطولرصذ طل تكلبط للختطوواع طل بمتو مطول  ل 

ط.ل الو لسطويبلءطوفش يلطول لر ط معل تطل عاه طحلو لسطويبلءطشتك  •
ط.ل وقيقطل ذلمذلسطويبلءط مش يلطلير ك  طل ذلمذلسطوبل تطشتك  •
ط.ل  بل مطل أيبلءط مش يلطلير ك  طل  بلخ  طل أللكئطشتك  •
ط.ل أةل طل عب عمطل  ل طويبلءط مش يلطل لرب  طل ت تيلءطشتك  •
 .ل عاه طوللكئطفؤةطل ممط اةذتطوليرشل طل معتطخقولسط ممقمتطل هات  ط انقولسطل عاه طويبلءطشتك  •

طولك ههلطمهه ألطل ههلربمط الام ههل طرف ةهه ل ططفبأل ههلطواتكههلط ل مهلراههلط ههلةط شهه لط اأههللكئطليام ههل م طلشاأ هه طفتأههت
طووأهلط اهسطخهقولف لطيكع هلسطكظهتلط،طل مبأ ه طلملمه لسطوهتطوفعمبهتطل أمتلوهلطل بملطماةا ط مطل أتكن  طل اام 

طوههتطرههتطوايههلاطط19طوههتطل غههتطط2020ط ههلةط ههمطل أيبههلءطرت هه ط ههتط ا هه طل ههللر لسطحيههأ.ططل ههلربمطليام ههل 
ل بهتطكأ هلسطل هللر لسطل مهمطيهمتطل معلوهلطوع هلطحيهأطلاططل الو لسطوتطو ل ئ طوحق طل  ط850طوحلل مطل هللفف

 ي ههه أتط اي هههلطل ذلمهههذلسطط هههمطويبهههلءطل عاهههه طفلهههتطل ابهههلبطول هههبذططل نهههلةطول ةهههافطليمهههم ال   ،طلوهههلطل  هههل رلس
كههنط ههمطل ةههبللسطليخيههت طلصهههحطممههقةطوةههلاأ طو أهه ط ههمطل بمههلطل نههلر مط اتكههلبط ههيتطل يههقط،طول بلفههلسطولشمههأق 

طر اطوو ت.لش

و اسطصعيقط للففطل الو هلسط مهقطشه قطويبهلءطحلو هلسطل عاهه طخهال طل ةهبللسطل أل ه  ط  هل  ط همطحتكه طفهقلو ط
حيهههأطشهه قسطحتكههه ط  علوهه طول  هههمطل وههل طول  هههمطل ةههلفلطشههههنطثل هه .ل الو ههلسطوههفط مهههلءطحوههتطل هلهههلففطل

حيهأطلرفذعه طط2007%ططوملرك طوفط هلةط100ل الو لسطخال طل عشتطمبللسطليخيت ط  ل  طوصا طل سطحلل مط
،طلوهلطحوهتطل اتكه طط2016ل  طحلو  ط مط هلةطط800ل سطحلل مططط2007ل  طحلو  ط مط لةطط400وتطحلل مط
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2.89%2.90%
2.45%

2.16%
2.41%

3.05%2.91%2.79%

2010 2012 2014 2016 2018 2020

نقلمن إجمالي قطاع الالبحر  نقل الالقيمة المضافة لقطاع 

وايههلاطرههتط ههمططط18.5وايههلاطرههتطووصهها طل ههسط(ط19ط–ط16  ةههمط مههقطفتلوحهه طوههلط ههيتطل تاههمط ههمطل أيبههلءطل تف
ط.2016

ط لمهمغبلء طل عاهه طويبهلءطل هسطل مل وه طل ةهذتط هق ط اهغطي ألططمذيب ،ط33طلير كمطل عاتطفاألطل ممطل ةذتط ق ط اغ
ط،2009ط هلةط همط1447طل ةذتط ق طكلاطحيتط مطمذيب ط2020ط لةطك لم طحمسطط1266(طل عتيمطل وةتطمذت
طول عهههتل طلير ا طح لوهههلسطوفأات هههلططوكل ههههفطل عاهههه ط هههيتطوبهههمظتط شههه لطفعأهههلطل مهههمطل عتيهههمطل وةهههتطشهههتك طلوهههل

طط2020 لةطوةل تط880,865طوتطمملربطولط بملطالو ط مق(طوو ت

كةهه طوةهلاأ طورغتطوشتونطفلمع طل أيبلءطولثتهطل تبيتط مطفبش ططحتك طل هللففطول الو لسط مطل عاه ،طةيطلاط
ط   هللة %(ططل  أهل مطل أااهمطل بهلفلطوهتطل تاهمطل بمهلطاعلنطة أل مطوتطل هاتاططل بملط معلنل ا أ طل ألل  ط

،طواهههمطكةهههه طااياههه طوملركههه ط هههقو طووهههلور طط(1 طراهههتطل شههه لطمشهههيتطتكهههط%(3وهههلط يسط اهههقو ط ط(2011-2018 
وفطل عاتط أاطابل  طلثتطغيتطوهلشتط معلنطل بملطل هاهتاطول أهللكئط اهسطل معل هلسطل أنماذه ططول مولربطل عل أ  

،طحيههأطلاطوعظههتطةيههتل لسطل بمههلطل هاههتاط ههمطل أأاتهه طوههلط ل هه طيطمهه ألطاعههلنطل موههلر طول نههقولسطويشهه لطرههت ا
طأيبلف  طول وأتك  ط لخلطل أيبلء. أتطكعل طل تملةطل 

ط

ط

ط

ط
ط

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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لمكخصر لبأهملبضتيا ب لفيلم شاب لقي علبضنقالبضاحاي:وفيم ليكيل
ل

ل(2020-2009)لب ضينلبضعقاتلمابنئلفيلبضائ   لحابت
 بضسنت عجم ضيلبضمن وضتل مستا د ل مستا د لمحكيتل مصد  لل وابنزلتل وبلو  طل بذطط
4161669 444079 5898943 7858317 8302396 14201339 2009 
4607415 599213 8055688 8196357 8795570 16851258 2010 
5331863 629010 9720587 9579417 10208427 19183596 2011 
6685437 673604 7411012 11270166 11943770 19354782 2012 
5612550 664826 4531249 11119533 11784359 22903892 2013 
7299758 636843 5201269 13206684 13843527 27050211 2014 
6448685 401481 5233379 12747166 13148647 25895813 2015 
3741851 182257 4547560 12036244 12306724 24353243 2016 
4978752 149438 5589718 12037694 12212414 16888208 2017 
4516537 208280 5031930 10884627 11092907 16124837 2018 
4853500 241667 4822434 10662326 10903993 15726427 2019 
3753553 172305 4530042 9684934 9857239 14387281 2020 

ل
ل

ل(2020-2009)لبضعقاتلمين ءلفيلوبضسفنلوبضسي حلوبضسي  ب لبضاب  لحابت
السفن  التي أمت 

 الميناء
 السنة سيارات المستوردة  دد الركاب   دد السواح    

2747 95009 828605 134846 2009 

2772 148559 766378 180128 2010 

2767 141170 669525 234091 2011 

3061 199920 725434 207897 2012 

2885 228773 498147 174008 2013 

2703 90272 450691 169048 2014 

2676 88733 412406 123784 2015 

2436 124466 317449 96463 2016 

2305 124357 285158 87028 2017 

2183 147335 270406 94269 2018 

2097 188322 252259 116793 2019 

1580 10936 66752 116347 2020 

ط
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ط

ل(2020-2009)لبضح ول  لمين ءلفيلوبضح ول  لبضسفنلحابت
ل

بضح ول  لبضمصد  ل
(TEU) 

بضح ول  لبضمستا د ل
(TEU) 

بضسفنلبضاب د ل
 بضسنتل ضمين ءلبضح ول  

339525 335000 569 2009 
303259 302400 532 2010 
346570 359078 491 2011 
406751 410683 445 2012 
432781 440031 443 2013 
386604 394687 424 2014 
380007 378212 441 2015 
393542 399298 435 2016 
394150 401938 417 2017 
404553 411816 383 2018 
392164 405996 346 2019 
422972 434309 325 2020 

 

 

ط

 

 

 

 

 

ط
ط
ط
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منجز حسباالخطةا متأخرا لمايبدأ ملغي

2

5

1 1

5

تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة  
قطاع النقل البحر / االستراتيجية الوطنية

Series1

/تطويرامنظومةاالنقلاوخدماتةا
البنىا/النقلاالبحريا

الخدمات/التحتية

/تطويرامنظومةاالنقلاوخدماتها
لسياساتا/النقلاالبحري

القوانيواواألنظمةا/العامة
والتعليمات

91%

27%

ل قطاع النق/ نسبة انجاز االهداف االستراتيجية
البحر   

طوالفأ طوشلوا طوةمقلو طورب  طخع طوفعل تط امعلنطل لرب  طليممتلف و  ط مطل بظتطل ل  طل سطل بملطو لر طفةعسوط
ط لةطل أعمأق طليممتلف و  ط تطل معبي ط مطليكاتل طوي لاطل ملفتطل ل فطوتل ع طخال طوتطوؤشتلسطلش لءط اس

 تكلولطل بب  طط/وخقولفنط/طل بملطل هاتاطفعل تطوبظلو طل بملط،طحيأط ا  طكةه طفامي طل  ق طليممتلف ومط2014
طوخقولفنط/طل بملطل هاتاطفعل تطوبظلو طل بملط%،طكألط ا  طكةه طفامي طل  ق طليممتلف و  طط91ل مام  طول نقولس

طول حط مطل تمتطل ب لكمطل مل مط:%طكألطط27ل ة لملسطل علو ط/طل مللكيتطوليكظأ طول معا ألسط

 

 

 

 

 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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  البحري والموانئقطاع النقل  تحديات

 يواجهاالقطاعااالبحرياتحدياتافياعدةامجالتااهمها:ا 1

 :طمج للبضسالمتلوحم يتلبضبيئتلبضاحالت •

طل أشمتكط يتطل و لسطل أعب  ط مطوول طل ةالو طوحألم طل بيئ طل هات  .طل مبةي طل ال  طل س -
غ لبطو ل طالكلاط اتاطلر كمطحقيأطيلل مطكل  طل معلرلسطل ممطرتلسط اسطل معلنطل هاتاط -

طو اسطكل  طل أةمل لسطل أاا  طول اا أ  طول قو   .
 :طبضاحالتمج للبضدعملوبالستثم  لفيلقي علبضتعكيملوبضتد ل لبضخ صلب ضمهنل •

ل سطصعلي طومنليق ط مطفلظ فطل هالر طط اهالر طواةلط قورهطميؤ ا لذ  طط يئ ط ألطط قةطفل ت -
طل ويقيتطوليحمذلظط  تطو ةبطليشنلصطذواطل تذلء طل عل   .

 همطل معاه تطل هاهتاطوهتطخهال ط هألاط ل مأ يهقط اهسطو هل طل مشهت علسطل بلظأه ط هق تطليمهمغألر -
 .  ط اسطوةمل ط ل طوتطل ول  لممأتلرطل أؤمةلسطل معا أ

ط.كمةط تصطل مقر مطل هاتاط اهالر طل وق ط -
ط.اوت طل تذلءلسطل هات  ط ةبمطلرفذلنطل تولفمطولش لرط مط و طل وللر -

 :طفيلمج للويسيالبضنقالبضاحايل •

طل هات   - طل مام   طل بب   ط م ططل متبل ل   طا لر ط ممقمت طل ال ةم  طليملم   طل نقولس ماةا 
 .ل ذعل  طل أمعام ط أبلو  طل هللففطول لر طحتك طل ةذت اأبظلو طل أيبلف  ط

وتطفةا تططليكظأ طلي تمتوك  ط منا ةطل هللففطوفهة ططوفلحيقطل لثلف ط تلطا لرطلممنقلة -
 ولمماهل طل هللففطوفاةيتطل مبةي طول متو ل.

 

طط: بضعقاتلمابنئلمنظامتلمج للفي •
ط ل  ل   (Transshipment) لياعتو ط للففط ةبطمعي طوألط اأيبلءطل و تل مطل ألاف -

ط اسطل أولور طل أللكئط تص طين قطوألطل أيبلءطل سط الصل طوبمظأ ط ات  طخعلهطو ل طل س
ط.ل للطفبل ة  طفامي ط مطلشحأتطل هات

طوكذلء طل بتاططل بملطاعلنطيم ألطلشخت ططل بملطاعل لسط مطل تذلء ط أةمل ططل أهلشتطلشثت -
طل عأا لسط مطل تذلء طوةمل طط اسطول مأثيتطل أللكئطاعلنط اسطلشر كمطل شلحبلسطلمعل 
ط.ل أيبلف  

طوللكئط بتطول منو قطل بملطماةا ط اسطل منا ةطة تلءلسطوكذلء طل وأتك  طل  تلءلسطفأثيت -
ط.ل عاه 
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طل ةل  ط مبل طل ألر طل هللففطمللءطل الو لسطخلص طل عاه ط أللكئطل هاتاططل شاتطكا طلرفذلن -
ط مطل ذلرغ طل الو لسطول و طكلروكلط لفا طلثلرطكم و طوؤختلطل عل أ  ط لش و طفأثتسطل ممطوفا 
ط.ل م قيتط اقلا
طخعلهط ةبط اسطل مقر ط ع طويل مل مطل أاا  ط ا بل لسطل م قيت  طلشكشع ط ع  -

طل نعلهطابلطوتطل ملل اطط قةطرملةط تضطكم و طليمميتل طكا ط اسطولثتالطوبمظأ طوالح  
ط.ل أيبلءطل سطل أةملر  طل هللففط اسطل أالح  

ط  
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 التوصيات والحلول المقترحة 

طور ط لممتلف و  طاعلنطل بملطل لرب  طرل ا طل أق طوتطخال طفل يتطل ق تط • ل مأ يقط اسطفبذيةطول
 البرامجاالتاليةا:امواخ لاتنفيذامش  ل لبضبنيتلبضتحتيتل أل مط  أل ط

:طوتطخال طفبذيةطحنو طوتطوشلر فططضمنظامتلبضنقالبضاحايلللبضتحتيتلوبضخدم  بضبنيتلويالاللبان م  ✓
طل بب  طل مام  طوغلط:ط

o المنظومةااألمنيةالمنطقةاالموانئاوالصناعاتاالجنوبيةا 
o تجهيزاوتشغيلاساحةاالمواداالخطرة 
o االذكية االمينائية ااPort Community System مشروعاالمنظومة (PCS)انظاماتطويرا

اتسهيلابهدف    port community system  العقبةافياالمينائيةاللمنظومةاتكنولوجي
االمعلوماتاتبادلاوكفاءةاحسواتضمواوالتزويداالنقلاسلسلةااطرافاكافةابيواالمعلوماتاتبادل
احركةاعواالمسؤولةابالجهاتاالخاصةاالتكنولوجيةااألنظمةاوكافةاالعقبةاالموانئامشغليابيو

اتعزيزابهدفاباالبرياالنقلاولوجستياتاالمساندةاالخدماتاذلكافيابمااالعقبةاموانئاعبراالتجارة
االمعاييراأفضلاضمواالخدماتاأفضلالتقديماباوالتكنولوجيةاالتقنيةاالعقبةاموانئامنظومةاقدرات
 ا .بهااوالرتقاءاالعقبةافياالموانئالمستخدمياالدولية

o والخطرةإنشاءامركزادفاعامدنيامتخصصابالمواداالكيماويةا 
o المنزلراالبحريافياميناءاالعقبةاالجديد 
o الرصيفااإلضافيافياقاعدةاالميراهاشمابواعبدهللااالثانياالبحرية 
o المساعداتاالم حيةاللشاطئاالجنوبي 
o توسعةاالرصيفاالداخليابحوقاقاعدةاالميراهاشماالبحرية 
o انشاءاميناءاالسفواالسياحية 
o احريمشروعادراسةاانشاءاالناقلاالوطنياالب 
o شراءاأجهزةاسلكيةاولسلكيةاالتطويراالمحطةاالساحلية 

 

طط • ط مبذية طل أالفت طل مشت عم طل أبلخ لبضتنظيميتفل يت طل هاتاططبالجابءب  طل بمل ط معلن وتططل أمعام 
 خال طفبذيةطل بتلولطل مل   :

 :وتطخال وفعن نطوذ لةطليام ل طلش ر طططوعزلزلدو لصن عتلبضنقالبضاحايلبأل دنيت ✓

o اتشجيعاتسجيلاالسفواتحتاالعلمااألردنيا 
o (تفعيلااتفاقيةاتسهيلاحركةاالم حةاالدوليةاFAL 1965اوتعدي تهااموااجلاتعزيزاوتسهيلا)

امعلوماتا الستخدام اال زمة االجراءات اتطوير اذلك افي ابما االدولي االبحري االمرور حركة
معالجةاالمعلوماتاوتسريعاحركةاالوصولاالمبدئياومعلوماتاالمغادرةاالمبدئيةاللسفينةالتسهيلا

 البضائعاوالشخاص

ط

ط

ط
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   و ف لبالدبءلبضم سسي:لبن ءلبضقد ب  ✓

o االبحري اوالتدريب االتعليم االمهنييواوتاتعزيز اقدرات اوبناء االبحري اوالتعليم االتدريب وفير
اموظفيوا االبحريةب االشؤوو افي امختصيو اقانونييو امهندسيوب اربابنةب اذلك افي ا)بما البحرييو

 ومديرياالسفواوكبارامسؤولياالسياسات(.موانئا
o بناءاقدراتاالموارداالبشرية. 
o مشروعاالتحولااإللكترونياوأتمتةاكافةاإجراءاتاوخدماتاالهيئة. 

 

لب ✓ لضكعمكي  لبضاحالتبدب   طضنابو لبضسكبيت طط: طخال  طل أألرملسطوفعب م لططوت ط أ لل لي منلة
وفبذيةطل أعلييتطل قو   طل عل أ  طو  ة لط مط ع  طلي لر طل هات  ط مطفبظ تطوفعل تطووتلته ط

ل مشت علسطل لرب  ط ااذلظط اسطل ةالو طولشوتطل هاتاطووبفطل مالثطوحألم طل بيئ طل هات  ط
 وتطخال ط:طور فطكذلء طل أالح طل هات  

o اضبطاانبعاثاتاالغازاتاالدفيئةاالمنبعثةاعواالسفو
o ا(نفاياتاوالزيتيةإدارةاالنفاياتاالناتجةاعواالسفوا)المخلفاتاال
o لإدارةاالحشفاالحيوياللسفو
 

ط
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 البحريالستراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى قطاع النقل  (2026-2022) التنفيذية الخطة
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انيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعياباألهدافاالستراتيجيةاالوطاالهدافاربط

ا

ا

 الهدف االستراتيجي الهدف القطا ي المبادئ الرئيسية لسياسة الهدف الوطني

تحسين مستوى الخدمات المقدمة 

 والعدالة  ي توزيعها للمواطنين

إكمال البنية التحتية واالست  ل 

 األم ل لشب ات النقل الحالية

تو ير من ومة نقل مت املة مستدامة 

ومرنة  وجعل األرد  مركً ا محوريًّا 

 للنقل

 /  وخدماته النقل من ومة تطوير

 النقل البحري 

تع ي  س مة النقل وحماية البيئة 

اال ار السلبية الناتجة  ن والحد من 

قطاع النقل بحي  يساه  ن ام النقل 

 بالتنمية المستدامة

المساهمة  ي تخفي  ا  ار البيئية 

 السلبية الناتجة  ن قطاع النقل

 ر   مستوى االداء المؤسسي سياسة الموارد البشرية

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 والمشاريعاوالبرامجاالستراتيجيةاباألهدافاالوطنيةاهدافاألربطا

  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسينالهدف الوطني: 

 النقل البحريوخدماته /  النقل منظومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 (: البنية التحتية والخدمات1البرنامج )

 (: تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل البحري1البرنامج الفرعي )

  نسبة االنجاز في المشاريع المرجة ضمن البرنامج :األداء للبرنامج الفرعيمؤشر 

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(ي)د

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

لل شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت مكيانلدين  لل10.5ل2026-2022 المنظومة األمنية لمنطقة الموانئ 

 تجهيز وتشغيل ساحة المواد الخطرة

ل2022-2026
لمكيانلل1.8

ككفتلونفي لبضمشاوع:ل
لأضفلدين  لل800

ككفتلوشغيكيتل
أضفلل200وقديالت:ل

 دين  لسنال رل

لبضعقاتلشابت شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت
لووشغيالإلدب  

ل لبضمابنئ  
لمين ءلشابت

  لبضعقاتلح ول  
لبضمدنيلبضدف عل

لبألمنيتلوبضجه  

ل

 مشروع المنظومة المينائية الذكية
Port Community System 

 (PCS ) 

ل2021-2022

 مكيانلل10.5

لشابكتل
شابتلويالال

بضعقاتل+لمابنئل
لأباظبيل

وافيالشاكتل
عضكتاونيتلذبيتل
وك مكيتلوإطالقل

حزمتلمنل
بضخدم  ل

لمشغكيلبضمابنئل شابتلويالالبضعقات
لدب ا لبضجم  كل

بضجه  لبضاق بيتل
بضمعنيتل

ب ضتخكيصلعكىل

ل
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 بضائ   للبإلضكتاونيتل

إنشاء مركز دفاع مدني متخصص 
 بالمواد الكيماوية والخطرة

بضفلدين  لل500ل2022-2026
دعملمنلشابتل

ويالالبضعقاتلوبضا قيل
منلبضدف علبضمدنيل
 وبضشاب  لبضصن عيت

بضدف علبضمدنيل شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت
وبضشاب  ل
لبضصن عيت

ل

 المنزلق البحر  في ميناء العقبة الجديد

ل2022-2026

 مكيانلل5.49

شابتلمين ءل  شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت
بضعقاتلضكخدم  ل

 بضاحالتل
 

وحتلبضتنفي لماحكتلل
لبإلستالللبألوضيل

الرصيف اإلضافي في قاعدة االمير 
 هاشم بن عبدهللا الثاني البحرية

ل2022-2026
بضقا لبضاحالتل شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت مكيانلل28

لبضمككيتل
لم جالبسب لبضتمالال

 المساعدا  المالحية للشاطئ الجنوبي

ل2022-2021

 أضفل450

بضقا لبضاحالتل شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت
لبضمككيت

شابتلمين ءل
بضعقاتلضكخدم  ل

 بضاحالتل
لبضهيئتلبضاحالت

لمنجزل

توسعة الرصيف الداخلي بحوض قاعدة 
 االمير هاشم البحرية 

لم جالبسب لبضتمالال شابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت مكيانلل4 2022-2026

 انشاء ميناء السفن السياحية
مكيانلوحتلل45 2022-2026

 بضد بستل
لشابتلويالالبضعقاتل بضمابزنت

 م لمابنئلأباظبيل
لل

لتطوير السلكية  سلكية وأجهزة  شراء
 المحطة الساحلية 

عددلبالجهز ل  مابزنتل/لمنحلأضفلل150ل2022-2026
لبضتيلشابؤه 

لبضكابزللدب ا  بضهيئتلبضاحالتلبأل دنيت
 بضع مت

ل
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لبضمشتال  لدب ا 
 بضحكاميت

بضمابزنتلدب ا   
لقي علونظيملهيئت
بالوص ال ل  

لبضمماضتلبضجه  

مشروع دراسة انشاء الناقل الوطني 
 البحر 

2022-
ل2023

لللللبضفل400

لضجنتلوشكيالوم
لعيافتلبا  ست
لوزب  لع للأمين
لوعئالتلبضنقا
لبدب  لشابتلمندوبي

لبالستثم  ب 
لووحد لبضحكاميت

لبضقي علم لبضشابكت
لوبضهيئتلبضخ ص
لبأل دنيتلبضاحالت
لمقتاحلضد بست

لبضمشاوع
ا

ا

ا

ا
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  توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوى تحسين: الهدف الوطني

 النقل البحريوخدماته /  النقل منظومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 تطوير االجراءات التنظيمية   (:2البرنامج )

 تعزيز دور صناعة النقل البحري االردني (: 1) البرنامج الفرعي

 نسبة االنجاز في المشاريع المرجة ضمن البرنامج: مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

وشجي لوسجيالبضسفنلوحتلبضعكمل
 بأل دني

2022-
 أضفلل50ل2026

لبضسفنلعددلمابزنتل/لمنح
لوحتلبضمسجكت

للبأل دنيلبضعكم

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

لبضم ضكتلبضشاب  
لضكسفن

لوبضمستثمالن
ل

ل

لبضمالحتلحابتلوسهيالبوف قيتلوفعيا
لمنلووعديالوه  (FAL 1965) بضدوضيت

لبضاحايللبضماو لحابتلووسهيالوعزلزلبجا
لبالجابءب لويالالذضكلفيلبم لبضدوضي
لبضاصاللمعكام  لالستخدبللبضالزمت
لبضمبد يتلبضمغ د  لومعكام  لبضمبد ي
لبضمعكام  لمع ضجتلضتسهيالضكسفينت
 وبالشخ صلبضائ   لحابتلووسال 

لبضتيلبإلجابءب لعدد لمنح/للمابزنت ياجدلال 2022-2024
لسبيالفيلطا  
 لبالوف قيتلوفعيا

لبضاحالتلبضهيئت
 لبأل دنيت

لبضعقاتلويالالشابت
لبضمشغكتلبضشاب  +ل

 لضأل صفت

ل:بضمستفيد لبضجه  
 دب ا لبضجم  كلبضع متلل

لوزب  لبضصن عتلوبضتج   ل
لوزب  لبضز بعتل

لبضابالءلبضمالحيينل
لبضمع ينيينلبضاحالينل

  بضمستا دين

ل

لل
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 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها: الهدف الوطني

   رفع مستوى االداء المؤسسيالهدف االستراتيجي :

 تطوير االجراءات التنظيمية   (:2البرنامج )

 ورفع مستوى االداء المؤسسي  (: بناء القدرات1) البرنامج الفرعي

 نسبة االنجاز في المشاريع المرجة ضمن البرنامج  :مؤشر األداء للبرنامج الفرعي

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلم شاللأدبءلبضمشاوعلمصد لبضتمالا

 والتدريب البحر تعزيز التعليم 

2022-
ل2026

 أضفلل50

لوجادلعكىلبضمح فظتلمابزنتل
لعكىلبأل دنيتلبضشه د 
فيلبضبيئ ءلبضق  مت  

IMO 
لبعتابفلبستماب 

لفيلبألو وبيلبالوح د
بأل دنيتلبضشه د    
لبضخاجينلعدد

  بضاحالين
لبضجنسي  لعدد

لبضتيلبألجنبيت
لبألك ديمي  لوستقيبه 

لبأل دنيت

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

لبأل دنيتلبألك ديميت
بضاحالتلضكد بس     

لبضعقاتلمابز
لوبضتد ل لضكتعكيم

  بضاحايل
 

لبألك ديمي  
للوبضج مع  

لفيلبضاحالت
لبضع ضملدوللمختكف

ل

 ةرد البشريابناء قدرا  المو
2022-
ل2026

 أضفل60
ل

لبضماظفينلعددلمابزنتل/لمنح
 بضمد بين

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

لبضتد ل لمابكز
لبضدوضيتلوبضهيئ  

ل
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لبضمختصتلوبضاطنيتلبضتد لبيتلبضبابم لعدد
لوبن ءلب ضتد ل 

لبضقد ب 

مشروع التحول اإللكتروني وأتمتة كافة 
 إجراءا  وخدما  الهيئة

عددلبإلجابء لبضتيلومل  مابزنتل/لمنح أضفلل500 2022-2026
ل عع د لهندسته 

عددلبضخدم  لبضتيل
 ومتلحاسبته لل

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

وزب  لبالقتص دل
ل بضاقمي

مابزلوكناضاجي ل
ل بضمعكام  

دب ا لبضمابزنتل
 بضع مت

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 الهدف الوطني: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها

 الهدف االستراتيجي :المساهمة في تخفيض اآلثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل  

 (: االجراءات التنظيمية2) البرنامج

 ادارة النواتج السلبية للعمليات البحرية(: 2البرنامج الفرعي )

 نسبة االنجاز في المشاريع المدرجة ضمن البرنامج  مؤشر األداء للبرنامج الفرعي: 

بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 
لضكتنفي 

لبضككفت
لن  لأ دني(دي)

م شاللأدبءللمصد لبضتمالا
لبضمشاوع

لمالحظ  لبضشاب ءلبضمعنيتلبضجهت

ضاطلبناع ث  لبضغ زب لبضدفيئتل
عنلبضسفنلبضمناعثت    

ل2022-2026

 أضفلل50

لبضتعكيم  لعددلمابزنتل/لمنح
لضحم يتلبضن ظمت
بضاحالتلبضبيئت   

لبضسفنلعدد
لفني رللبضمحجاز 

لبضمخ ضف  لبسب 
لبضبيئيت

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

ل
بضبتاوللمصف     

بضفنيتلبضمختباب    
لمنيقتلسكيت

لبالقتص ديتلبضعقات
 / بضخ صت

لحمز لبألميالمابز
لضكتكا 

ل

لبضسفنلعنلبضن وجتلبضنف ي  لعدب  
بما (لوبضزلتيتلبضنف ي  لبضمخكف  )

 يتواءم مع االتفاقيا  الدولية

ل2022-2026

 اللياجد

لبضتعكيم  لعددل--
لضحم يتلبضن ظمت
بضاحالتلبضبيئت   

لبضسفنلعدد
لفني رللبضمحجاز 

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

لبضمع ضجتلبضشاب  
بضنف ي  لضمخكف     
لبستقا للمحي  
وبضزلا لبضنف ي    

لمنيقتلسكيت

ل
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لبضمخ ضف  لبسب 
لبضبيئيت

لبالقتص ديتلبضعقات
 / بضخ صت

لحمز لبألميالمابز
لضكتكا 

بما  إدارة الحشف الحيو  للسفن
 يتواءم مع االتفاقيا  الدولية

لبضتعكيم  لعدد --لاللياجدل2022-2026
لضحم يتلبضن ظمت
بضاحالتلبضبيئت   

لبضسفنلعدد
لفني رللبضمحجاز 

لبضمخ ضف  لبسب 
لبضبيئيت

بضهيئتلبضاحالتل
 بأل دنيت

بضفنيتلبضمختباب    
بضسفنلمالك   
بضصي نتلشاب     
لمنيقتلسكيت
لبالقتص ديتلبضعقات

لبضخ صت

ل

ل

ل  
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امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م شاب لبضقي س بالستابويجيبضهدفل 
ل

سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل1
 

لمنظامتلويالا
/للوخدم وهلبضنقا
لبضاحايللبضنقا

ل1665ل1645ل1625ل1605ل1585ل1565ل2020لعددلبضسفنللبضتيلأمتلمين ءلبضعقات
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% سنويا مع اإلخذ بعين االعتبار أثر  2وفقا للتوقعا  بزيادة حجم مناولة البضائع بنسبة  2026ال   2022* تم تقدير حجم المناولة للسنوا  من 
 هذه التوقعا  بالزيادة أو النقص وفقا للمتغيرا  العالمة وكفاءة اإلقتصاد وعودة تجارة الترانزي .

             

 بضبنللللد م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي
ل

سنتل
 بألس س

ل
ل

لب ضينلل/حجملبضمن وضتل
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت حجملبضمن وضت

لبضنقالمنظامتلويالا
 بضاحايللبضنقا/للوخدم وه

بضمابدلبضتيلوتمل
من وضته لفيلمين ءل

لبضعقاتل
* 

بضص ل
 بضج فل

ل2020
ل11260145ل11257893ل11255642ل11253392 11242150

112623
ل11264650ل97

بضص ل
 بضس  ال

ل2020
6282023 6288305 6289562 6290820 6292078 629333

7 
6294595 

ل117026ل117003ل116979ل116956ل116933ل116909 116793ل2020لبضاو ولل

 812401 812239 812076 811914 811752 811589ل810779 2020 بضمابشيل

بئ   ل
بضح ول 

  ل

2020 
 857280 857109 856937 856766 856595 856423ل857281

وقتلمكا ل
بضح ول  ل/لب ضيالل
** 

 4 5 5.50 6 6.25 7ل 2020ل
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ر بمدى تفعيل آلية التخليص المسبق الجمركي و كفاءة لوجستيا  النقل البر  وتخفيض عدد أيام التخزين المجاني في ميناء ** يرتبط هذا المؤش
 الحاويا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بضقيمتلل م شاب لبضقي سبضهدفل 
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سنتل بالستابويجي
 بألس س

ل
لبضقيمت
 

2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل2
 

وقكيالبآلث  ل
بضبيئيتل
بضسكبيتل

بضن وجتلعنل
 قي علبضنقالل

لبضزلتيتلبضمخكف  لالستقا للبضماخصتلبضشاب  لعدد
 1 1 1 1 1 1 2020  وبضنف ي  

أعدبدلنم ذرلبضصي نتلبضص د  لمنلبضهيئتلضشاب  ل
ل55ل50ل45ل40ل35ل30 2020 بضصي نت

بضهدفل 
 م شاب لبضقي س بالستابويجي

ل
سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل1
 

 ف لمستاىل
بالدبءل

 بضم سسي

نسللللللاتلمسلللللل همتلبضنقللللللالبضاحللللللايلفلللللليلبضقيمللللللتل
 3.04 2.99 2.94 2.89 2.84 2.79 2020 بضمئ فتلضكنقا

 72 62 52 42 32 22 2020لبضع مكينلبضم هكينلفيلبضنقالبضاحايلعددل
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10.88

12.12

10.14
10.82 10.52

9.66
9.15

9.86

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

مة إجمالي مساهالنقل الجوي للركاب والبضائ  من القيمة المضا ة لقطاع 

)%(قطاع النقل ال لي من الناتج المحلي اإلجمالي لالقيمة المضا ة 

 الجوي النقل ع قطاا: خامس

 الجوياحصائيات ومؤشرات قطاع النقل 

ط هههههههههههق تطليمهههههههههههمتلف و  طلش ولسطوهههههههههههتطول ل ططل هههههههههههلربمطليام هههههههههههل طواتكهههههههههههلسطلاهههههههههههتطلحهههههههههههقطل وهههههههههههلاططل بمهههههههههههلطمعهههههههههههقط
طخهههههههههههال طوهههههههههههتطالوهههههههههههلط ورلطلشر اط هههههههههههمطل وهههههههههههلاططل بمهههههههههههلطياعهههههههههههمطحيهههههههههههأطوليمهههههههههههمغألرا،طليام هههههههههههل اطل بأهههههههههههل

طل مبأ ههههههههههههه طويل مهههههههههههههل مطل ةهههههههههههه لح طاعهههههههههههههلنطفبأ هههههههههههه طو هههههههههههههمطل بيب ههههههههههههه طل موههههههههههههلر طحتكههههههههههههه طفبأ هههههههههههه ط هههههههههههههمطل أةههههههههههههلاأ 
طل ماياههههههههه طل ةهههههههههبللسط هههههههههمطول ماهههههههههليسط م يهههههههههتلسلطوهههههههههتطل تغيهههههههههتطل وهههههههههلاططل بمهههههههههلطاعهههههههههلنطشههههههههه قطواهههههههههقط،ليام هههههههههل م 
ط معهههههههههههلنطل ألهههههههههههل  طل ا أههههههههههه ط ا هههههههههه طحيهههههههههههأطل هههههههههههقو مط ا هههههههههههلءطل أاتهههههههههه طوعهههههههههههلرطفأايهههههههههههلطكأشهههههههههههتونطل أل هههههههههه  ،

-2011 ط   هههههههههللةططل  أهههههههههل مطل أااهههههههههمطل بهههههههههلفلطوهههههههههتطل تاهههههههههمطل بمهههههههههلطاعهههههههههلنطة أهههههههههل مطوهههههههههتطل وهههههههههلاططل بمهههههههههل
طل مل م:طل بالط اسط(2018

ط

ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
ط
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لبأهملبضتيا ب لفيلم شاب لقي علبضنقالبضجايلضكاب  لوبضائ   :وفيم ليكيلمكخصر ل
 (2019-2010)لبأل دنيتلبضمي  ب لفيلوبضمغ د  لبضق دمتلبضي  اب 

ل
 ل ةب  وعلرط ألاطل قو م وعلرطل أا طحةيتط وعلرطل أات ط ا لءط ل أوألنطل تام

 
 بضمغ د   بضق دمت بضمغ د   بضق دمت بضمغ د   بضق دمت بضمغ د   ل مل و 

39048 39070 31439 31428 2932 2928 4677 4714 2010 

38707 38742 31722 31721 2273 2286 4712 4735 2011 

40962 40964 33602 33588 3020 3004 4340 4372 2012 

40725 40786 34052 34060 2448 2472 4225 4254 2013 

41863 41938 36578 36637 2156 2154 3129 3147 2014 

40765 40740 35911 35882 2020 2020 2834 2838 2015 

41807 41793 36897 36887 1920 1918 2990 2988 2016 

41815 41755 37048 37003 1956 1949 2811 2803 2017 

42344 42351 38442 38447 2053 2053 1849 1851 2018 

43792 43773 39880 39861 2361 2362 1551 1550 2019 

14764 14722 12128 12093 1552 1557 1084 1072 2020 

ط
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ل(2019-2010)لبأل دنيتلبضمي  ب لعضىلمنلوبضق دمانللبضمغ د ونللبضمس فاونل

 بضسنت مي  لعم نلبضدوضي مي  لبضمككلحسينل مي  لبضمككتلعكي ءل بضمجماعلبضككي
 بضمغ د ونل بضق دمانل بضمغ د ونل بضق دمانل بضمغ د ونل بضق دمانل بضمغ د ونل بضق دمانل

2909330 2948970 2695781 2726281 104421 115666 109128 107023 2010 
2974958 3003748 2723323 2742252 97682 107614 153953 153882 2011 
3320265 3395587 3093529 3156109 87169 88258 139567 151220 2012 
3432269 3480678 3246640 3273224 68331 83220 117298 124234 2013 
3588640 3705292 3489943 3599200 77926 85459 20771 20633 2014 
3580677 3669127 3506938 3589924 60261 65174 13478 14029 2015 
3789341 3849506 3680438 3729820 81934 85981 26969 33705 2016 
4076456 4063688 3966697 3950126 100413 104699 9346 8863 2017 
4345623 4314878 4232554 4192396 107651 116463 5418 6019 2018 
4618154 4609108 4473725 4450385 140199 153350 4230 5373 2019 
1102163 1136136 1010257 1040578 88418 91551 3488 4007 2020 

ل
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ل(2019-2010)لبأل دنيتلبضمي  ب للوإضىلمنل(طن)لوبضاب دلبضص د لبضشحن

ل

 بضسنت مي  لعم نلبضدوضي مي  لبضمككلحسينل مي  لبضمككتلعكي ءل بضمجماعلبضككي
بضشحنل
بضص د ل
 )طن(

بضشحنل
 بضاب دل)طن(

بضشحنل
بضص د ل
 )طن(

بضشحنل
 بضاب دل)طن(

بضشحنل
بضص د ل
 )طن(

بضشحنل
 بضاب دل)طن(

بضشحنل
بضص د ل
 )طن(

بضشحنل
بضاب دل
 )طن(

40450 52103 38492 51703 470 279 1488 121 2010 
36724 51707 34887 51214 1297 137 540 356 2011 
43691 92877 37050 57503 6625 35367 16 7 2012 
39336 62722 36492 56411 2840 6308 4 3 2013 
36917 59319 36182 57695 735 1624 0 0 2014 
41925 62450 39609 61084 2316 1366 0 0 2015 
41062 62307 39658 61514 1404 793 0 0 2016 
48940 63486 47804 62633 1136 853 0 0 2017 
43338 62969 42283 62021 1055 948 0 0 2018 
43796 61607 42531 59929 1265 1678 0 0 2019 
19651 30050 18435 29791 1216 259 0 0 2020 

ط
طفههههههههههتطول مههههههههههمطلشر اط هههههههههمطل وههههههههههلاططل بمهههههههههلطاعههههههههههلنطووتلتهههههههههه طفبظهههههههههه تطل أهههههههههقكمطل عيههههههههههتلاطفبظههههههههه تطايئهههههههههه طفمهههههههههل سوط

ط2007ط ةههههههههههههههههههب ط(41 طراههههههههههههههههههتطل أههههههههههههههههههقكمطل عيههههههههههههههههههتلاطاههههههههههههههههههلكلاطط أل ههههههههههههههههههمط1/8/2007ط مههههههههههههههههههلر  طةكشههههههههههههههههههلؤال
طرال  هههههههههههه طفبظ أ هههههههههههه طايئهههههههههههه ط أصههههههههههههها طل أههههههههههههقكم،طل عيههههههههههههتلاط ةههههههههههههاع طوولاعههههههههههههمطاههههههههههههلكلكمطكناهههههههههههه طوفعقيالفههههههههههههن

طو لكلفن.ط وأ فطل ولاططول بملطل أقكمطلال عيتططاعلنطووتلته ط مبظ تطفعبسطوةمما 
طوعههههههههههلرلسطثالثهههههههههه ط  بل هههههههههه طلشر ك هههههههههه ،طل أعههههههههههلرلسطوشهههههههههه امطشههههههههههتكلسط  ههههههههههلط ممههههههههههلةطل مشهههههههههه يا  طلشوههههههههههلرطلوههههههههههل

طل اةهههههههههههههيتطل أاههههههههههههه طوعهههههههههههههلرطل أهههههههههههههقكم/ولركل،ط أهههههههههههههلاطوعهههههههههههههلرطل هههههههههههههقو م،ط ا هههههههههههههلءطل أاتههههههههههههه ط وعهههههههههههههلرط و  ههههههههههههه 
ط.ل قو م/ل عاه (

طفهههههههههتطحيهههههههههأطلشر اط هههههههههمطل وهههههههههلاططل بمهههههههههلط اتكههههههههه طل تف ةههههههههه  طل بلل ههههههههه طل هههههههههقو مط ا هههههههههلءطل أاتههههههههه طوعهههههههههلرطو عمبهههههههههت
طوفلمهههههههههعمنطفأاياههههههههنطفههههههههتطثههههههههتطووههههههههتطوةههههههههل تطوايهههههههههلاطط3.5طل ههههههههسطف ههههههههلطوبقف هههههههه طويةههههههههع ط1983طمههههههههب طل مملحههههههههن

طل أتحاههههههههههه ط هههههههههههمطليمهههههههههههم عل   طل علاههههههههههه ط م هههههههههههلطل هههههههههههقو مطل أعهههههههههههلرطووأل ههههههههههه طشهههههههههههتك طابهههههههههههلطوهههههههههههتطوفشههههههههههه يان
ط.98طحههههههههههلل مط2019ط ههههههههههلةطك لمهههههههههه ط ههههههههههمطل أةههههههههههل ت تط ههههههههههق ط اههههههههههغطحيههههههههههأط،توةههههههههههل طوايههههههههههلاطط9طل ههههههههههسطليو ههههههههههس
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ههههههههههلط،لوةههههههههههل ت ططوايههههههههههلاط طول مههههههههههمطوةههههههههههل ت لطوايههههههههههلاطط12طحههههههههههلل مط اأعههههههههههلرطل تا هههههههههه طليمههههههههههم عل   طل علاهههههههههه ط ههههههههههأاط اأ 
ط.2030ط لةط اال طل تاتط  ةلطي نطل تكلبط ق طم لطلاطل أملافطوت

طكلههههههههههتور طل ههههههههههقو مط ا ههههههههههلءطل أاتهههههههههه ط أعههههههههههلرطر مههههههههههفطوعههههههههههلرط كشههههههههههلءطن امل ههههههههههطلشاأ هههههههههه طفههههههههههأفمطابههههههههههلطووههههههههههت
طوتحامهههههههههههههنط هههههههههههههمطلمهههههههههههههم عل   طويعلاههههههههههههه طوتيهههههههههههههف،طومهههههههههههههتط900,000طكا ههههههههههههه طفمقيت ههههههههههههه ط أةهههههههههههههلح طلمهههههههههههههمتلف و  ،

ط(10 ط عههههههههههههقطوةههههههههههههل ت لطواليههههههههههههيتط5طة هههههههههههسطف ههههههههههههلوططمههههههههههههبل  لطوةههههههههههههل تطوايهههههههههههلاططحههههههههههههلل مطة ههههههههههههسطف ههههههههههههلطلشو هههههههههههس
هههههههههلطلشو هههههههههسطل أتحاههههههههه ط هههههههههمط لهههههههههلففطوحوهههههههههتطمهههههههههبللس، ط م هههههههههلطفمهههههههههقرجطمهههههههههبل  لطرهههههههههتطآي ط(8 ط هههههههههههطفمهههههههههقرطلمل 

طل مل وهههههههههههه طل عهههههههههههلفتلسط عهههههههههههق طلمهههههههههههم عل   طويعلاههههههههههه طمهههههههههههبللسط شههههههههههههتط عهههههههههههقطرهههههههههههتطل ههههههههههه ط(35 طلل محهههههههههههطة هههههههههههس
طل ههههههههههه ط(35 طحهههههههههههلل مطل هههههههههههسط م هههههههههههلطفمهههههههههههقرجطلو هههههههههههسطكأتحاههههههههههه طمهههههههههههبل لطرهههههههههههلفتط(8000 طبطفمهههههههههههقرطول أ هههههههههههل ر 

ططمبل ل.طرلفت 
ط1950طمهههههههههههب طلكشهههههههههههلؤهطفهههههههههههتطحيهههههههههههأطلير اط هههههههههههمطوعهههههههههههلرطلو طعمبهههههههههههتي طل أهههههههههههقكم/ولركلط أهههههههههههلاطوعهههههههههههلرطلوهههههههههههل

طشهههههههههتك طابهههههههههلطوهههههههههتطوفشههههههههه يانطة لرفهههههههههنطفهههههههههمتطحيهههههههههأطمهههههههههبل ل،طوةهههههههههل تطوايهههههههههلاططل هههههههههسطف هههههههههلطلمهههههههههم عل   طويعلاههههههههه 
طوةل ت.طل  ط11.4طحلل مط2019ط لةطخال طل أةل ت تط ق طوياغطلشر ك  طل أعلرلس

طف ههههههههههلطلمههههههههههم عل   طويعلاههههههههه ط1972طمههههههههههب طلكشهههههههههلؤهطفههههههههههتطل ههههههههههةاطل قو م/ل عاهههههههههه طل اةههههههههههيتطل أاههههههههه طوعههههههههههلرطلوهههههههههل
طشهههههههههتك طويوشهههههههههتل طوفشههههههههه يانط و لرفهههههههههنط اأعهههههههههلرلسطل عاهههههههههه طشهههههههههتك طفمهههههههههلةطحيهههههههههأطمهههههههههبل ل،طوةهههههههههل تطوايهههههههههلاططل ههههههههس

ط ههههههههههق ط اههههههههههغط،2003ط ههههههههههلةطوبههههههههههةطايههههههههههل ط ههههههههههالطوذملحههههههههههلطوعههههههههههلرلطل أعههههههههههلرطل ههههههههههالاطفههههههههههتطواههههههههههقطل عاههههههههههه طفعههههههههههل ت
ط.وةل تط(293,549 طحلل مط2019طلة طخال طل أةل ت ت

طشهههههههههههتكلسط(3 ط2020ط هههههههههههلةطك لمههههههههههه طوههههههههههفطل أتخ ههههههههههه طلشر ك ههههههههههه طل عيهههههههههههتلاطشههههههههههتكلسط هههههههههههق ط اهههههههههههغطواهههههههههههقطاههههههههههةل
طولحهههههههههههههق طوشهههههههههههههتك طل أبمظت ل عهههههههههههههلرض(طغيهههههههههههههتطل وهههههههههههههلاطط ابمههههههههههههلطولحهههههههههههههق طوشهههههههههههههتك طل أبهههههههههههههمظتطل وهههههههههههههلاطط ابمههههههههههههل
ططل أل (.ط ر ل طل نلصط اعيتلا

طفههههههههههههههتطواههههههههههههههقط،طل ههههههههههههههلربمطل بلاههههههههههههههلط1963ط ههههههههههههههلةطفأمةهههههههههههههه طول مههههههههههههههمطلير ك هههههههههههههه طل أات هههههههههههههه ططشههههههههههههههتك طوفعمبههههههههههههههت
طوحمهههههههههههسطلير ك ههههههههههه طل أات ههههههههههه ط لمهههههههههههتطل أةهههههههههههوا طل عهههههههههههلفتلسط هههههههههههق طو باهههههههههههغط،ط2007ط هههههههههههلةط هههههههههههمطخ ن هههههههههههم ل

طل عيهههههههههههههتلاطمهههههههههههههولط هههههههههههههمطل أةهههههههههههههوا طل عهههههههههههههلفتلسط هههههههههههههق ط هههههههههههههأاط، اأهههههههههههههلطرهههههههههههههلفت ط(25 ط2020طط هههههههههههههلةطك لمههههههههههههه 
طرلفت .ط85طل سطم لطلشر كمطل أقكم

وفةعسطو لر طل بملطل سطل ل  طل بظتط مطليممتلف و  طل لرب  ط امعلنطوفعل تطخع طورب  طوةمقلو طوشلوا طوالفأ ط
 اسطوؤشتلسطلش لءطوتطخال طوتل ع طل ل فطل ملفتطوي لاطليكاتل ط مطل معبي ط تطليممتلف و  طل أعمأق ط لةط

طل بملطفعل تطو،طحيأط ا  طكةه طفامي طل  ق طليممتلف ومط2014  تكلولطل بب  ططل ولا/بظلو طل بملطوخقولفنط/
طل بملط61ل مام  طول نقولس ط ا  طكةه طفامي طل  ق طليممتلف و  ططفعل تطوبظلو طل بملطوخقولفنط/ ل ولاط%،طكأل

 %طكألططول حط مطل تمتطل ب لكمطل مل مط:55.7طلي تلءلسطل مبظ أ  

ط
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النقلااا/اتطويرامنظومةاالنقلاوخدماتها
الخدماتا/االبنىاالتحتية/االجويا

وياالنقلاااالج/اويرامنظومةاالنقلاوخدماتها
الجراءاتاالتنظيميةا/اا

61%

55.70%

قطاع النقل الجو / نسبة انجاز االهداف االستراتيجية

منجز حسباالخطةا متأخرا لمايبدأ ملغي

3 3

1 1

2

تقدم سير العمل في تنفيذ مشاريع الخطة  
قطاع النقل الجو /  االستراتيجية الوطنية
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 الجويقطاع النقل  تحديات

ط.ليمممتلرطل ة لممط مط و طل وللر قةط ➢
ط.فة ةبطلمعلرطل لال طو قةطفل تطو ل رط قيا ط اعلا  ➢
ط.لكنذلضطل عامطليممغألراط اسطوشلر فطل بملطل ولاطيرفذلنطكا طليممغألر ➢
ط.ل أبل ة طل اا أ  طل عل   ط مطوول طل بملطل ولاطوواقو م طاقر طل شتكلسطل لرب   ➢
ط.لذ  ط اتذلءلسو ل طمل طخلر   ط ذتصط ألط  ➢
ط.لشوتلضطل ةلر  طول أعقم  ➢
 .ليكهعلثلسطول لو ل ➢
ط قةطفل تطل من  لسطل ذب  طل أؤاا ط مطل ةل طل أاام. ➢
ط ط ل بملطل ولا. مبذيةطل أشلر فطل أمعامطال ةفل تطل مأل لطل  قةط ➢
 .ول ال  طة سطحال طوتور  ط ألاطل أقكمطأعلرحل  طل عت طل أا ع ط  ➢

ل
ط

 والحلول المقترحة االتوصيات
ل مأ يقط اسطفبذيةطولطور ط لممتلف و  طاعلنطل بملطل لرب  طرل ا طل أق طوتطخال طفل يتطل ق تطل أل مط  أل ط •

 وتطخال ططل بتكلولطل مل مط:طمش  ل لبضبنيتلبضتحتيت
لويالالبضبنيتلبضتحتيتلضمنظامتلبضنقاللبضجايلبان م ل ✓

o بضمد رلوبضمماب لبضمس عد لوزل د لطاللبضممالبضمس عدلبضا يسيلووأهيالل)م  ب (مي  لعم نلبضمدنيوأهيالمشاوعل
 علبضع للوبضخ صلمنلأجاليشابكتلبينلبضقمنلخاللللبضلبضابديلووحقيقلبضمتيكا  لبألمنينظ للبإلن   لبأل ضيتلو دلل

 .بضج ن لبأل ضيلضمي  لعم نلبضمدنيويالال
o بضدوضيلبئاو  لبستابويجيتد بستلعنش ءلمشاوعلمي  ل ديفلضمي  لبضمككتلعكي ءل 
o بضيالقلبضدب ايلفيلمي  لبضمككتلعكي ءلبضدوضي 
o مشاوعلعع د لوأهيالنقيتلبال ص دلبألمنيتلفيلمي  لبضمككتلعكي ءلبضدوضي 
o لبستبدبللبجهز لبالشعتلفيلمابزلوسهيال لبضشحن 
o  وحديثلوويالالبالجهز لبضمالحيتلفيلبضمحي  لوبضمي  ب 
o لمنلبضمتحققتلبإلنج زب لم ليتابفقلبحيثلبضشماضيلبضمخيطلوحديث:لضيلفيلبضعقاتويالالمي  لبضمككلحسينلبضدول

 مستقبكيتلواقع  لد بستلبضق دمت)عمالسناب ل10لضالبضالزمتلبضمستقبكيتلبضتيالاب لووحديدلبضس بقلبضمخيط
(Forecast)لعيج دلجدوىللجديد  لد بس  لباجه  لبضعقاتل بطلوزل د لبضجالتلبضمس  ب لويالالد بس    ل

 لوبنش ءلوشمالمس فا(.لمكيانلل3لبستيع بيتلبقد  لجديدلمس فالنلمبنىلبضعقات لبن ءلمي  لعبالوابنزلتلحابت
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لبضمغ د لنلضمبنىلبألمتعتلفازلمنيقتلضكمي   لوواسعتلبضغابيتلبضجهتلعكىلبضتيالاليخدللث نيلمس عدلممالعنش ء
  .بضاب  لوشييكلوأجهز لأنظمتليشمالوبض يل (CUTE SYSTEM) نظ لللوبضق دمينلووافيا

o لبضح سابيتلوبألنظمتلبألجهز لووحديثلوويالالوافيا
o بضجالتلبضخدم  لجاد لوحسينلعضىلعض فتلبأل ضيتلبضمن وضتلخدم  لووحسينلبضجايللبضشحنلخدم  لويالا  

 
وتطخال طفبذيةطل بتلولططل أمعام ط معلنطل بملطل ولاططيميتبالجابءب لبضتنظوفل يتطل أبلخطل مشت عمطل أالفتط مبذيةطط •

 ل مل   ط:
 
ط :ل أذملح طلش للءطم لم ط معبي طول ملمفطل قو   ط اأمعاهلسطو ملطل أقكمطل عيتلاطولوتطمالو طفعن ن ✓
o طل عيهههههههههتلاطولوهههههههههتطل ول ههههههههه ط اةهههههههههالو طل ذعهههههههههل ط امعبيههههههههه طل عهههههههههل أمطل م هههههههههب فطوةهههههههههمل ططوفاةهههههههههيتطر هههههههههف

ط ل أقكم
o ط مأ هههههههههيتطوذ ههههههههه طل لرب ههههههههه طل أ هههههههههاا طلي مههههههههههلرط عهههههههههيتطلآلخهههههههههةطوهههههههههفطليفذلت هههههههههلسطوهههههههههتطل أن هههههههههقطفلت هههههههههف

طوفةهههههههههههه يلط،ط عأالف ههههههههههههلطل نههههههههههههقولسطل لههههههههههههلطفمههههههههههههقمتطوههههههههههههتطولش بب هههههههههههه طلشر ك هههههههههههه طل عيههههههههههههتلاطشههههههههههههتكلس
طل معهههههههههههلنطلمهههههههههههمغألرطوفشهههههههههههو فطل ةههههههههههه لح طاعهههههههههههلنطوفبأ ههههههههههه طول نهههههههههههقولسط اهلهههههههههههلففطل أمبلو ههههههههههه طل موهههههههههههلر 
ط .ل نلص

o طل عل أ ههههههههههههه طل أعهههههههههههههلييتطة هههههههههههههسط الصهههههههههههههل طل ول ههههههههههههه طول أالحههههههههههههه طول هههههههههههههما تطل أتلتهههههههههههههه طلكظأههههههههههههه طفعهههههههههههههل ت
طليفذلت ههههههههههههلسطوو هههههههههههه طل وههههههههههههلاططل أوههههههههههههل ط ههههههههههههو لر طل أمعامهههههههههههه طل ا لمهههههههههههه  ط ل ملل ههههههههههههقطلي مههههههههههههنلةطو ههههههههههههتور 

طل عيههههههههههتلاطاعههههههههههلنطكأههههههههههلطو  ههههههههههتط مأ ههههههههههيتطل أههههههههههقكمط اعيههههههههههتلاطل قو  هههههههههه طل أبظأهههههههههه طوومعاهههههههههههلسطل قو  هههههههههه 
 . لممنقلونطكذلء طو  ل  

o طل ةك  طل معا ألسطك لطول مأل طل أقكمطل عيتلاطفشت علسطفعل ت
o لي لا طذواططل أةل ت تطحمل ط(ط211 ط نءطل أقكمطل عيتلاطفعا ألسطلاتلر 

ط
ط
ط 

ط

ط
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ل

ا
ا  
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ا

ا

ا

ا

ا

 الجوي الستراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى قطاع النقل (2026-2022) التنفيذية الخطة

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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اربطاالهدافاالوطنيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعياباألهدافاالستراتيجيةا

ا

 الهدف االستراتيجي الهدف القطا ي المبادئ الرئيسية لسياسة الهدف الوطني

 المقدمة الخدمات مستوى تحسين

 توزيعها  ي والعدالة للمواطنين

إكمال البنية التحتية واالستغالل 

 األمثل لشبكات النقل الحالية
توفير منظومة نقل متكاملة مستدامة 

ومرنة، وجعل األردن مركًزا 

 محوريًّا للنقل

النقل وخدماته /  النقل منظومة تطوير

 الجوي  

 رفع مستوى االداء المؤسسي سياسة الموارد البشرية

 

 
ل

 
 

 
 
ل
ل
ل
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 والمشاريعاوالبرامجاالستراتيجيةاباألهدافاالوطنيةاهدافاألربطا

لوازلعه لفيلوبضعدبضتلضكمابطنينلبضمقدمتلبضخدم  لمستاىللوحسينبضهدفلبضاطني:ل
لللبضجايللبضنقا/للوخدم وهلبضنقالمنظامتلويالاابضهدفلبالستابويجيل:

لبضبنيتلبضتحتيتلوبضخدم  (:ل1بضبان م ل)
ل(:لويالالبضبنيتلبضتحتيتلضمنظامتلبضنقاللبضجايل1)بضبان م لبضفاعيل

ل ف لبضكف ء لبضتشغيكيتللوبضقد  لبالستيع بيتلضكمي  ب لبال دنيتل)عددلبضمس فالنل لعددلبضاحال  لبضشحنلبضجاي(م شالبألدبءلضكبان م لبضفاعي:ل
بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 

لضكتنفي 
لبضككفت

لن  لأ دني(دي)
لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيتلأدبءلبضمشاوعم شالللمصد لبضتمالا

لبألمنيتلبضمتيكا  لوحقيقلمشاوع
ل/بضمدنيلعم نلمي  لضتاخيص

 .م  ب 

2022-
ل2026

مكيانلدين  لل29
لب دنيلل

بسلللللتكم للبعمللللل للبضبنيلللللتل- مابزنتل
لبضتحتيتلووأهيالبضمد رل.

بضحصلللاللعكللللىلوللللاخيصلل-
لضكمي  

شابتلبضمي  ب لل
  دنيتلبألل

لوزب  لبضنقالل
هيئتلونظيمل
لبضييابنلبضمدني

ل

ل لمي  لعد بست لمشاوع نش ء
لعكي ءل لبضمككت لضمي    ديف

 بضدوضيلبئاو  لبستابويجيت

2022-
ل2026

/للوحد لبضشابكتلنج زلبضد بستلعنساتل  مابزنتل/لمنحلبضفل350
   ستلبضاز بء/لوزب  ل

 بضتخييطل

لوزب  لبضنقال
لوحد لبضشابكت
هيئتلونظيمل

لبضمدنيبضييابنل
لشابتلبضمي  ب 

ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 بضجه  لبألمنيتل وزب  لبضنقالطاحلعي ءلبضتنفي . مابزنت بضفلل600-2022ع د لوأهيالنقيتلعمشاوعل
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بال ص دلبألمنيتلفيلمي  ل
 بضمككتلعكي ءلبضدوضي

لفيلبضمي   نساتلبالنج ز 2023
مجماعتلبضمي  ل

لبضدوضي
هيئتلونظيمل
 بضييابنلبضمدني

بالشعتلفيللبستبدبللبجهز 
 مابزلوسهيال لبضشحن

 

 مكيانلل10

بضجه  لبألمنيتل   منحل
لفيلبضمي  

شابتلبضمي  ب ل
 بأل دنيت

مف وض  لضكحصالل
لعكىلمنحتلضكتمالا

ل
ل
ل
ل
 

ويالالمي  لبضمككلحسينل
 بضدوضيلفيلبضعقات

2022-
ل2024

مكيانلل21.7
 دين  
 

بضمخيطلوحديثلل شابتلويالالبضعقاتللنساتلبنج زلبضمشاوعلل مابزنتل
لبضشماضي 

وبعدبدلد بس  لويالال
لبضمس  ب لبضجالت ل

د بس  لجدوىلعيج دل
حابتلوابنزلتلعبال

لمي  لبضعقات 
وبن ءلمبنىلمس فالنل
جديدلبقد  لبستيع بيتل

لمكيانلمس فال3
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وحديثلوويالالبالجهز لبضمالحيتل
 فيلبضمحي  لوبضمي  ب 

2022-
ل2026

34420 

هيئتلونظيملبضييابنلل ل ألل ك 
 بضمدني

ل
ل
ل
ل
ل

ل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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للوازلعه لفيلوبضعدبضتلضكمابطنينلبضمقدمتلبضخدم  لمستاىللوحسين:لبضهدفلبضاطني
لللبضجايللبضنقا/للوخدم وهلبضنقالمنظامتلويالاابضهدفلبالستابويجيل:

لااويالالبالجابءب لبضتنظيميتل(:2بضبان م ل)
لل أذملح طلش للءطم لم ط معبي طول ملمفطل قو   ط اأمعاهلسطو ملطل أقكمطل عيتلاطولوتطمالو طفعن ن(:ل1)لبضبان م لبضفاعي

للنساتلبنج زلبضمش  ل لبضمد جتلضمنلبضبان م ل:لم شالبألدبءلضكبان م لبضفاعي
بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 

لضكتنفي 
لبضككفت

لن  لأ دني(دي)
م شاللأدبءللمصد لبضتمالا

لبضمشاوع
لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

عقدلبولوعديالبالوف قي  لبضثن  يتل
ضتحالالساقلبضنقالبضجايلعكىلبسسل

 وا دضيت

2022-
ل2026

 اللياجدلل

عددلبالوف قي  للاللياجدلبكفتلم ضيت
بضماقعتلبولبضمعدضتلل

 سنال 

تلونظيملهيئل
 بضييابنلبضمدنيل

لوزب  لبضنقا
وزب  لبضخ  جيتل
لوش ونلبضمغتابين
شاب  لبضييابنل

لبضاطنيت
ل

ل

وشالع  لبضييابنلبضمدنيلويالال
 وبعتم دلنه لبضتعكيم  لبض بيت

2022-
تلونظيملهيئلللبقاب لبضتعكيم  لاللياجدلبكفتلم ضيت اللياجدللل2026

 بضييابنلبضمدنيل
لل

لجزءلبضمدنيلبضييابنلوعكيم  لبقاب 
لذويللبضمس فالنلحقاقل(ل211)

لبالع قت

ل
 اللياجدلل

لونظيملهيئتل لبضتعكيم  لبقاب ل---
  بضمدنيلبضييابن

لل

وافيالوويالالووحديثلبألجهز ل
لوبألنظمتلبضح سابيت

2022-
ل2026

ل1550

نساتلوغييتللبضخزلنت
بحتي ج  لبضهيئتل

منلبالجهز ل
لوبالنظمتلسنال 

هيئتلونظيمل
لبضييابنلبضمدني

لل
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ل

للوبضعدبضتلفيلوازلعه لضكمابطنينلبضمقدمتلبضخدم  لمستاىللوحسين:لبضهدفلبضاطني
للل ف لمستاىلبالدبءلبضم سسي:لبضهدفلبالستابويجي

لااويالالبالجابءب لبضتنظيميتل(:2بضبان م ل)
لو ف لبالدبءلبضم سسيلبن ءلبضقد ب ل(:ل1)لبضبان م لبضفاعي

للنساتلبنج زلبضمش  ل لبضمد جتلضمنلبضبان م ل:لم شالبألدبءلضكبان م لبضفاعي
بضفتا لبضزمنيتللبضمش  ل 

لضكتنفي 
لبضككفت

لن  لأ دني(دي)
م شاللأدبءللمصد لبضتمالا

لبضمشاوع
لمالحظ  لبضشاب ءلبضجهتلبضمعنيت

-2022لبن ءلبضقد ب لبضم سسيت
عددلبضماظفينللبضخزلنتل1850ل2026

لبضمتد بين
هيئتلونظيمل
لبضييابنلبضمدني

لل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



 
Page 116 of 129 

امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

 

ل

 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي 
ل

سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل1
 

لمنظامتلويالا
/للوخدم وهلبضنقا
 للبضجايللبضنقا

 12.00 11.00 9.50 2.70 2.25 9.22 2019 )مكيان(لمنلبضمي  ب بضمس فالنلوبضمغ د لنلعددل
 100.00 95.00 88.00 46.50 42.30 87.50 2019 )بضف(لمنلبضمي  ب بضمغ د  لوللبضق دمتلبضي  اب عددل
 90.00 93.00 95.00 35.28 29.44ل105.40 2019 منلبضمي  ب ل)بضفلطن(لبضشحنلبضص د لوبضاب دكميتل

 5 5 4 4 3 3 2019 عددلبضمشغكينلبضاطنيينلفيلبضنقالبضجايل

 م شاب لبضقي س بضهدفلبالستابويجي 
ل

سنتل
 بألس س

ل
ل

لبضقيمت
 

 بضقيمت
2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت مستهدفت

ل1
 ف لمستاىلبالدبءل 

 بضم سسي

نساتلمس همتلبضنقالبضجايلفيلبضقيمتلبضمئ فتل
 10.11 10.06 10.01 9.96 9.91 9.86 2018 ضكنقا

 295 280 265 250 235 220 2020لبضمتد بينلبضماظفينلعددل



 
Page 117 of 129 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا  
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 الجوية : االرصادسادسا

 االرصاد الجويةاحصائيات ومؤشرات 

 
على شكل مكتب للرصد والتنبؤات الجوية ) دائرة االرصاد الجوية سابقاً ( األرصاد الجوية األردنية ادارة تأسست 

(، كان عدد محطات الرصد الجوي محدوداً في ذلك التاريخ كما كانت مهامها محدودة 1951)في مطار القدس عام 

ايضاً ال تتعدى اصدار نشرات جوية وتنبؤات جوية ومعلومات مناخية احياناً، وبعد ذلك تواصلت عمليات التوسع 

الذي نراه اليوم. وهي  في انشاء المحطات واستخدام أحدث األجهزة إلى أن أصبحت األرصاد الجوية على النحو

تدخل اليوم في كثير من المجاالت الحياتية األساسية للمواطن، إذ ال يقتصر دورها على إصدار النشرة الجوية 

، سالح فحسب ولكنها تقدم الخدمات المختلفة في مجاالت المناخ، قطاع النقل، المياه، الطاقة، الزراعة واالنشاءات

 الجو الملكي  والجيش العربي.

قق األردن نقلة نوعية في مجال األرصاد الجوية وقد كان للدعم الالمحدود من الحكومات المتعاقبة أثر واضح ح

وملموس في رفع مستوى الخدمات المقدمة وذلك إدراكا بأهمية حماية األرواح، الممتلكات، المحافظة على البيئة 

 .ةوالمساهمة في خدمة معظم القطاعات الداعمة للتنمية المستدام

وهي ممثلة بجميع اللجان التابعة  1955انضمت األرصاد الجوية لعضوية منظمة األرصاد الجوية العالمية عام 

أصبحت األرصاد الجوية عضو باللجنة الفرعية لألرصاد الجوية التابعة للّجنة  1955لهذه المنظمة، وفي عام 

باللجنة الدائمة العربية لألرصاد الجوية.  1972ام الدائمة للمواصالت في الجامعة العربية والتي أعيد تسميتها ع

( أصبحت األرصاد الجوية دائرة مستقلة تابعة لوزارة النقل  وسميت دائرة 19وبموجب نظام رقم ) 1967في عام 

 .األرصاد الجوية

خالل السنوات األخيرة سياسة مبنية على أسس علمية وكذلك االنفتاح على المجتمع العلمي دولياً  االدارةانتهجت 

وعربياً بهدف اكتساب الخبرات العلمية وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب توثيق العالقات مع المنظمة العالمية 

أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات لألرصاد الجوية وأعضاءها. ووقعت عدد من اتفاقيات التفاهم  لتحسين 

  .في أجواء مهنية سليمة، تنعكس بشكل إيجابي على متطلبات األفراد ومتلقي الخدمة وعلى مجمل نشاط الشركاء

اما بخصوص المبادرات الملكية فتستمر الدائرة بمساهمتها في رفع مستوى البنية التحتية واستدامتها لقطاعات 

طاقة، السياحة، وحماية البيئة، وتطوير برامجها لتطوير البنية التحتية االلكترونية بهدف تحقيق النقل، المياه، ال

مبادرة الحكومة االلكترونية وستحرص الدائرة في المساهمة في المسؤولية االجتماعية والمشاركة مع مؤسسات 

 المجتمع المحلي التي تعنى بالتوعية والتنمية.

بترشيق المؤسسات العامة لتحقيق اعلى درجات الكفاءة والفعالية في عملها وضبط  وانطالقا من توجه الحكومة

( لسنة 65االنفاق وخفض التكاليف الناجمة عن وجود هذه الهيئات والمؤسسات كهيئات مستقلة  صدر نظام رقم )

لذا  تبنت الوزارة   نظام الغاء دائرة االرصاد الجوية واعتبار وزارة النقل الخلف القانوني والواقعي لها 2020

وتنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لعمل " المساهمة في  حماية االرواح والممتلكات  " لإلدارة الهدف االستراتيجي

رادار طقس  وتوفير  وتوفير نموذج عددي ذو دقة عالية يحاكي الغالف الجوي للمستقبلدائرة االرصاد الجوية 

 اطق الجنوبية من المملكة.وانشاء محطة راديو سوند لتغطية المن
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لبضجالت:لبال ص دلم شاب لفيلبضتيا ب لبأهملمكخصر ليكيلوفيم 
 

 درات:قمجال بناء ال ❖

، االتصال وتكنولوجيا المعلومات، تأهيل الموظفين وزيادة قدراتهم في مجال الرصد والتنبؤات الجوية  .1

 .وخارجيةبرامج تدريبية داخلية في  البرمجيات و اجهزة الرصد الجوي 

( دورة في مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لـ 100عقد دورات رصد وتنبؤات جوية عدد ) .2

 ( موظف من االدارة والدول العربية الشقيقة . 751)

 المشاركة في الدورات الخارجية التي تختص بالرصد والتنبؤات الجوية . .3

 ت والبرمجة الحاسوبية .رفد االدارة بالكوادر المتخصصة بتكنولوجيا المعلوما  .4

 

 :وتكنولوجيا المعلومات  مجال تطوير نظم االتصاالت ❖

 .ا)اMESSIR.COMالنواتجاوالبياناتا)ااواستقبالتشغيلانظاماإرسالا .1

والذيايمكواالدارةامواتقديمابعقااCorobor(امواشركةااMESSIR.net)ااالتصالتتشغيلانظاما .2

 الخدماتاالمقدمةاللطيراوابواسطةاالنترنتا.

 (ا.اMESSIR.SATتحدي انظامااستقبالاصوراالقماراالصناعيةاا)ا .3

أرشفةامعلوماتاالرصداالجويا)اجميعابياناتاالدارةاوبياناتاالسجلاالمناخيا(اعبراالسحابةاالضبابةا .4

(CLOUDابالتعاووامعاوزارةاالقت).صاداالرقمياوالريادةاومركزاتكنولوجيااالمعلوماتاالوطنيا 

 تحدي اموقعاالدارةااللكترونيا. .5

 ربطاخوادماالدارةاعلىاشبكةاالحكومةااآلمنة. .6

 تشغيل تطبيق الهواتف الذكية. .7

 .اFACEBOOKانشاءاصفحةال رصاداالجويةاعلىاموقعاالتواصلاالجتماعيا .8

جوية بحيث يتم توزيعها الى كافة محطات التلفزة المختلفة ستوديو خاص لتصوير النشرة الاتجهيز  .9

 لالدارة ومواقع التواصل االجتماعي وتطبيق الهاتف الذكي .ونشرها على الموقع االلكتروني 

 تركيباشاشاتاعرقاجداريةا)العرقاالنشراتاالجويةا(. .10

 تحدي ابرمجياتاقاعدةاالبياناتاالمناخيةا. .11

ا  
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 :اجهزة وانظمة الرصد والتنبؤ الجوي وصيانة مباني الدائرة و المحطات الوطنية مجال تحديث  ❖

(امحطةباحي اتما29تركيباوتشغيلامحطاتاالرصداالجويااألوتوماتيكيةامواالمنحةااليابانيةاوعددهاا) .1

زيادةاالمساحةاالمغطاةابالرصداالجويالجميعاأنحاءاالمملكةاوجمعامعلوماتاالطقساأوتوماتيكياًاوتماربطهاابقسما

 .المناخاومديريةاالتنبؤاتاومركزاالتدريبا

متطوراوالذيايعملاعلىاتطويراعملياتاالتنبؤاالــجوياواإلنذاراالمبكرامواتركيباواتشغيلاراداراطقسا .2

 حالتاالطقساالحـادةاالتياتؤثراعلىاالمملكـةاللمحافظــةاعلىااألروا اوالممتلكـــات.

 شراءانظاماراديواسوندالقياساعناصراالطقسافياطبقاتاالجواالعليا. .3

وذلكاهزةامعايرةاالحرارةاوالرطوبةاوالمطرا(ا)اشراءااجتطويرامختبرامعايرةاأجهزةاالرصداالجويا .4

عملاأجهزةاالرصداالجوياوصيانتهااومعايرةاااستدامةلضبطانسبةاالخطأاألجهزةاالرصداالمختلفةاوالعملاعلىا

امواباستمراراألجهزةا االمعلوماتاالصادرة ًامواالدائرةاعلىادقة اللحصولاعلىامعلوماتادقيقةاوذلكاحرصا

 .األجهزةا

(  لتزويد محطات الرصد الجوي بها حيث تم تركيبها 5ييس مطر الكترونية عدد )تركيب أجهزة مقا .5

 بمواقع مختلفة .

 تشغيل اجهزة ضغط جوي رقمية وتركيبها في المطارات المدنية والعسكرية. .6

 تطوير قاعات التدريب وانشاء مختبر في مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية .  .7

 لمحطات التقليدية وعمل الصيانة الالزمة للمحطات لديمومة عملها .تحديث اجهزة الرصد الجوي في ا .8

 تحويل مبنى الدائرة ومديرية التنبؤات الجوية الى نظام الطاقة الشمسية . .9

 تحديث وتجهيز قاعة االجتماعات بنظام مرئي وصوتي . .10

 لها . تحديث اجهزة الحاسوب والطابعات في جميع مديريات واقسام الدائرة والمحطات التابعة .11

 

  االرصاد الجوية تحديات

 وتسرب( والمونتاج والصوت بالتصوير ومختصين وراصدين متنبئين) الفنية الكوادر اعداد نقص •

 .الفنية الكفاءات

 الجوية باألرصاد المتعلقة المشاريع لتنفيذ التمويل توفر عدم •

  االوتوماتيكية الجوي الرصد محطات شبكة في التوسع الى الحاجة •

 الجوية االرصاد مجال في المتقدم التدريب نقص •

 .االنترنت شبكات مزودي من التغطية ضعف •

 (ضوابط بدون) ينافس خاص قطاع وجود •

ضعف التدريب المتقدم في صيانة اجهزة نظم االتصاالت واجهزة المحطات االوتوماتيكية وجهاز   •

 .الرادار

 . هيل لمقدمي النشرات الجويةأالحاجة الى دورات ت •

 التغطية من مزودي شبكات االنترنت.ضعف  •

 وجود قطاع خاص ينافس )بدون ضوابط( •
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 التوصيات والحلول المقترحة 

تحسين دقة وفعالية التنبؤات الجوية من خالل تقديم نشرات جوية مفصلة وذات مصداقية عالية في الوقت  •

 .المناسب

ات واإلنذارات المبكرة لحاالت الطقس تطوير وتعزيز قدرة دائرة األرصاد الجوية على إصدار التحذير  •

 .العنيفة والحادة في الوقت المناسب

ً للمعايير  • تحسين الخدمات المقدمة للمالحة الجوية من خالل تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة وطبقا

 .الدولية المعتمدة في المنظمة الدولية للطيران المدني والخاصة بخدمات األرصاد الجوية للطيران

 . تحسين الخدمات المقدمة في التنبؤات الجوية للمالحة البحرية وتطوير خدمة الرصد الجوي البحري •

 تطوير وأتمته شبكة الرصد الجوي وتوسيع نطاقها لتشمل معظم مناطق المملكة. •
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 االرصاد الجوية( الستراتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة المدى 2026-2022الخطة التنفيذية )
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اربطاالهدافاالوطنيةابالمبادئاالرئيسيةالسياسةاالنقلاوالهدفاالقطاعياباألهدافاالستراتيجيةا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف االستراتيجي الهدف القطا ي المبادئ الرئيسية لسياسة الهدف الوطني

 المقدمة الخدمات مستوى تحسين

 توزيعها  ي والعدالة للمواطنين

 البيئة وحماية النقل سالمة تعزيز

 عن الناتجة السلبية االثار من والحد

 النقل نظام يساهم بحيث النقل قطاع

 المستدامة بالتنمية

 مستدامة متكاملة نقل منظومة توفير

 محوريا مركزا األردن وجعل ومرنة

 للنقل

/  وخدماته النقل منظومة تطوير

   االرصاد الجوية
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اربطااألهدافاالوطنيةاباألهدافاالستراتيجيةاوالبرامجاوالمشاريع

 

 الهدف الوطني: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة  ي توزيعها

   الجوية االرصاد/  وخدماته النقل من ومة تطوير االستراتيجي :الهدف 

 البنية التحتية والخدمات(: 1البرنامج )

 (: تطوير البنية التحتية 1البرنامج الفر ي )

 نسبة التقدم في إنجاز المشروعمؤشر األداء للبرنامج الفر ي: 

الفترة ال منية  المشاري 

 للتنفيذ

 ال لفة

 )دينار أردني(

 م ح ات الشركاء الجهة المعنية مؤشر  أداء المشروع مصدر التمويل

إنشاء رادار طق   ي المناط  

 الجنوبية
 مليو  2 2022-2023

 موازنة

+ 

 من 

دقة اإلنذارات ا نية  •

لخطر تش ل السيول 

 والفيضانات.

دقة النشرات الجوية  •

وتقارير الطق  

 للطيرا  المدني

 والعس ري.

وزارة النقل / 

إدارة األرصاد 

 الجوية

 س ح الجو المل ي -

هيئة تن ي  الطيرا   -

 المدني 

 الد اع المدني -

 المحلية  االدارةوزارة  -

المن مة العالمية ل رصاد  -

 WMOالجوية 

من مة الطيرا  المدني  -

 ICAOالدولية 
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 الهدف الوطني: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة  ي توزيعها

   الجوية االرصاد/  وخدماته النقل من ومة تطوير االستراتيجي :الهدف 

 البنية التحتية والخدمات(: 1البرنامج )

 (: تطوير البنية التحتية 1البرنامج الفر ي )

 نسبة التقدم في إنجاز المشروعمؤشر األداء للبرنامج الفر ي: 

 المشاري 
الفترة ال منية 

 للتنفيذ

 ال لفة

 )دينار أردني(
 م ح ات الشركاء الجهة المعنية مؤشر  أداء المشروع مصدر التمويل

إنشاء محطة راديوسوند  ي 

 المناط  الجنوبية

 

2022-2023 

 الف 400

 

 موازنة

+ 

 من 

 دد الرصدات  •

الجوية من محطة 

 الراديوسوند.

دقة الرصدات الجوية  •

لمت يرات األرصاد 

الجوية  ي طبقات 

 الجو العليا.

وزارة النقل / 

إدارة األرصاد 

 الجوية

 س ح الجو المل ي -

 الجيش العربي -

هيئة تن ي  الطيرا   -

 المدني

المن مة العالمية ل رصاد  -

 WMOالجوية 

من مة الطيرا  المدني  -

 ICAOالدولية 
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 الهدف الوطني: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة  ي توزيعها

   الجوية االرصاد/  وخدماته النقل من ومة تطوير الهدف االستراتيجي :

 البنية التحتية والخدمات(: 1البرنامج )

 (: تطوير البنية التحتية 1البرنامج الفر ي )

 نسبة التقدم في إنجاز المشروعمؤشر األداء للبرنامج الفر ي: 

 المشاري 
الفترة ال منية 

 للتنفيذ

 ال لفة

 )دينار أردني(
 م ح ات الشركاء الجهة المعنية أداء المشروعمؤشر   مصدر التمويل

إنشاء نموذج  ددي  الي الدقة 

 للتنبؤ بالطق 
 الف 120 2022-2023

 موازنة

 

دقة اإلنذارات ا نية  •

لخطر تش ل السيول 

 والفيضانات.

دقة النشرات الجوية  •

وتقارير الطق  

 للطيرا  المدني

 والعس ري.

وزارة النقل / 

إدارة األرصاد 

 الجوية

جمي  الوزارات  -

والمؤسسات والدوائر 

 الح ومية

القيادة العامة للقوات   -

المسلحة االردنية           

) الجيش العربي   س ح 

 الجو المل ي   ...(

 القطاع الخاص -

 جمي  المواطنين -
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امؤشراتاالقياساعلىامستوىاالهدفاالستراتيجي:

 

 

 

 

 
 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 مؤشرات القياس الهدف االستراتيجي 

 

سنة 

 األساس

 

 

 القيمة

 

 القيمة

2022 2023 2024 2025 2026 

 مستهد ة مستهد ة مستهد ة مستهد ة مستهد ة

1 

 

 من ومة تطوير

/  وخدماته النقل

   الجوية االرصاد

 74 73 72 71 70 37 2015  دد محطات الرصد الجوي

 %95 %95 %95 %94 %94 %80 2015 دقة وشمولية المعلومات المقدمة للمستفيدين
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 ال لفة التقديرية لتنفيذ المشاري  حسب االهداف االستراتيجية

 بضككفت بالستابويجيلبضهدف
لضكاب  لبضع للبضنقال/بضبايللبضنقالقي ع

ل631,681,000لويالالمنظامتلبضنقالوخدم وهل/لبضنقالبضع ل
ل29,100,000لقي علبضنقابضمس همتلفيلبضتقكيالمنلبآلث  لبضبيئيتلبضسكبيتلبضن وجتلعنل

ل2,463,000ل ف لمستاىلبالدبءلبضم سسي
ل663,244,000لمجماعبض

لبضائ   /للبضبايللنقالقي ع
ل56,100,000لضكائ   للبضبايللبضنقا/للوخدم وهلبضنقالمنظامتلويالا

ل0لبضنقالقي علعنلبضن وجتلبضسكبيتلبضبيئيتلبآلث  لمنلبضتقكيالفيلبضمس همت
ل56,100,000لبضمجماع

لبضسككيلبضنقالقي ع
ل1,925,500,000لبضسككيلبضنقا/للوخدم وهلبضنقالمنظامتلويالا

ل1,925,500,000لبضمجماع
لوبضمابنئلبضاحايللبضنقالقي ع

ل96,340,000لبضاحايللبضنقا / وخدم وهلبضنقالمنظامتلويالا
ل50,000لبضنقالقي علعنلبضن وجتلبضسكبيتلبضبيئيتلبآلث  لوخفيضلفيلبضمس همت

ل610,000لبضم سسيلبالدبءلمستاىلل ف 
ل97,000,000لبضمجماع

لبضجايللبضنقالعلقي 
ل61,685,970لللبضجايللبضنقا/للوخدم وهلبضنقالمنظامتلويالا

ل1,850لبضم سسيلبالدبءلمستاىلل ف 

ل61,687,820ابضمجماع



 
Page 129 of 129 

لبضجالتلبال ص د

ل2,520,000اااالجويةاالرصاد/ااوخدماتهاالنقلامنظومةاتطوير

ل2,520,000ابضمجماع

ل2,806,051,820ل(2026-2022)للبضمجماعلبضككيلضتنفي لبالستابويجيتل

ا

ا

ا

 :المقترحة التمويل مصادر

ط.ل علو طل ألل ك  .1
 ل  يئلسطل أتفهع ط ل لر طل بمل.طليتل لس .2
طل تكلبطكملطاعلنط  تط  بقو ططيمعا طي ألطوخلص ط2017ط ةب ط19طراتطل تكلبطكملطالكلاططفذعيل .3
ط.ل بملط لملفططل ةيتطونل ذلس .4
طوو لر طل منع ططول معلواطل قو مط.طل بيئ طو لر طوفط ل معلواطططل أبح .5
طل نلصطل معلنل شتل  طوفط .6


