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حالة البالد 2021: النقل

أواًل: مقدمة
يؤدي قطاع النقل دورًا رئيسًا يف منو الدولة وتطورها، ويعمل على تعزيز النشاط االقتصادي 
واالجتماعي. وأسوًة ببقية القطاعات، فرضت جائحة كوفيد19- حتديات غير سابقة 
على القطاع، فأضحى هذا القطاع من أبرز ما تضّرر بتداعيات هذه األزمة. وأّدت إجراءات 
قة للحد من تفشي الفيروس إلى احلد من تنقل املسافرين بحرّية بني  حظر السفر املطبَّ
املدن والدول، وبالتالي أّدى ذلك إلى انخفاض حاد يف إيرادات القطاع، وإلى حتديات على 

املديني القصير والطويل.

ظروف  ظل  يف  سابقتها  مثل   2021 لعام  البالد  حالة  تقرير  ضمن  املراجعة  هذه  وتأتي 
اجلائحة ذاتها لتسّلط الضوء على أثر استمرار اجلائحة على قطاع النقل، وما قامت به 
وتناقش  القطاع،  هذا  تعايف  على  للعمل  معاجلتها  أو  اآلثار  هذه  من  للتخفيف  احلكومة 
لم  وما  أجنز  ما  لترصد  القطاع  استراتيجيات  ضمن  وخطط  برامج  من  تنفيذه  مت  ما 
ُينجز، وذلك لتحديد مواطن اخللل يف أداء الوزارات واملؤسسات العامة والتحديات التي 
تعيق حتقيق التقدم املتوقع، ومتابعة التوصيات السابقة الواردة يف تقرير حالة البالد 
2020، وبيان ما مت تنفيذه أو مراعاته منها وما لم ينفذ، انتهاء بتقدمي جملة مقترحات 
العمل  وحتسني  االستراتيجيات  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  يف  للمساهمة  وتوصيات 

املؤسسي والتشاركي، للوصول إلى أهداف التنمية الشاملة واملستدامة.  

السبع  للسنوات  للقطاع  وتطويرها  استراتيجية  حتديث  على  حاليًا  النقل  وزارة  وتعمل 
إذ  النقل،  قطاع  استراتيجيات  آخر  على  االعتماد  يف  املراجعة  هذه  وستستمر  القادمة، 

سيتّم التركيز على الوثائق التالية:

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.   •

تقرير املتابعة 2021 للخطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.   •

اخلطة االستراتيجية والبرنامج التنفيذي )2021-2023( )هيئة النقل البري(.  •

اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.   •

التنفيذية واخلطة  الثالثة  املرحلة  املدى،  طويلة  الوطنية  النقل  استراتيجية   • 
.)2023-2021(

اخلطة االستراتيجية لوزارة النقل لألعوام )2023-2021(.  •

املراجعة التي جاءت حتت عنوان "كورونا2-" عام 2020 الستراتيجية النقل الوطنية   •
طويلة املدى/ املرحلة الثانية، واخلطة التنفيذية )2020-2018(.

https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Studies_Reports_AR_/Strategic_Plan-_Road_Saftey_-2021_quarter_report_-upload.docx
https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Studies_Reports_AR_/Strategic_Plan-_Road_Saftey_-2021_quarter_report_-upload.docx
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تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربعني الثاني والثالث من األعوام   •
2020 و2021. وكما ُذكر أعاله من اعتماد املراجعات السابقة ضمن تقارير حالة البالد 
لألعوام )2018-2020(، فإن مفهوم النقل يشمل تنّقل األشخاص والبضائع وحتى 
املوارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، من مكان إلى آخر بالوسائط املختلفة )شاحنة، 
مركبة خاصة، قطار، باخرة، طائرة، وأنبوب...إلخ. وبالتالي فإن قطاع النقل من هذا 
التي  التحتية  والبنية  وتشغيلها،  وإدارتها  هذه  النقل  عمليات  تنظيم  يشمل  املنظور 
احلالي  التنظيمي  السياق  يف  لكن  وموانئ...إلخ(،  حديدية،  وسكك  )طرق،  تخدمها 
والصالحيات املمنوحة مبوجبه لوزارة النقل والهيئات العاملة حتت مظلتها، سُيدرج 

ما يلي ضمن قطاع النقل:

تنّقل األشخاص من خالل وسائط النقل مقابل أجر، مثل النقل العام أو سيارات األجرة   •
)التاكسي( أو النقل السياحي، إضافة إلى وسائط النقل اجلوية والبحرية. أما تنّقل 
األشخاص يف مركباتهم اخلاصة، فسُيعرض من خالل عالقته مبنظومة النقل العام 

الوارد ذكرها أعاله. 

نقل البضائع من خالل وسائط النقل املختلفة )الشاحنات والسفن والطائرات(.   •

وستبحث هذه املراجعة باختصار مشاريع النقل التي تقع ضمن اختصاص املؤسسات غير 
العاملة حتت مظلة وزارة النقل، مثل أمانة عّمان الكبرى والبلديات، وستتناول اإلشارة 

إلى قطاعات فرعية ثالثة ضمن قطاع النقل، وهي:

النقل البّري.  •

النقل اجلّوي.  •

النقل البحري.  •

ثانيًا: لمحة عن قطاع النقل
ساهم قطاع النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية يف عام 2019 مبا نسبته 
6.2%، لكن املساهمة ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا يف ظل ظروف اجلائحة لتصل إلى%6.25 
 .%6.3 إلى   2021 العام احلالي  2020، ومقدر أن يصل االرتفاع يف نهاية  يف نهاية عام 
التنمية  عجلة  دفع  يف  دورًا  ويؤدي  املشتغلني،  مجموع  من   % النقل7.9  قطاع  ويشغل 
االقتصادية واالجتماعية يف اململكة، إذ يوفر إمكانية الوصول والتنقل، ويسمح باستيراد 
البضائع، وتصديرها، ونقلها داخليًا وخارجيًا. ويتكون قطاع النقل من قطاعات وأمناط 
والنقل  البحري،  النقل  السككي،  النقل  البري،  النقل  هي:  النقل،  وسائط  متثل  رئيسة 
اجلوي. ولكل منط من وسائط النقل جهة مسؤولة عن إدارته وتشغيله، إضافة إلى وزارة 
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الهيئات  خالل  من  تنفيذها  ومتابعة  واالستراتيجيات،  السياسات  برسم  املعنية  النقل 
املرتبطة بها. كما تتابع تخطيط املشاريع الكبرى، وبحث سبل متويلها وتنفيذها. 

وتعمل هيئة تنظيم النقل البري على تنظيم النقل العام يف جميع احملافظات واملناطق 
داخل  النقل  بتنظيم  األمانة  تقوم  بينما  العقبة،  ومحافظة  عّمان  أمانة  حدود  خارج 
و201  حافلة،  و348  "التاكسي"،  أجرة  سيارة   10,414 من  بأسطول يتكون  حدودها 
العام  النقل  وسائط  عدد  بلغ  وقد  )سرفيس(.  صغيرة  سيارة  و3,001  متوسطة  حافلة 
37,184 واسطة نقل  2021 حوالي  نهاية  الهيئة يف  العاملة حتت مظلة  بأمناطه كافة 
واخلارجية،  الداخلية  اخلطوط  من   1,328 على  تتوزع  اململكة،  مستوى  على  عمومي 
ويعمل على خدمة هذه اخلطوط 776 حافلة كبيرة، و3,475 من احلافالت املتوسطة، 
 5,478 و1021 سيارة صغيرة )سرفيس(. كما يتم تقدمي خدمة )التاكسي( من خالل 
السياحي  التأجير  خدمة  تقدمي  على  األمانة  وتشرف  مكتبًا.   141 على  موزعة  سيارة 
من خالل 234 مكتبًا تشّغل فيه 11,208 مركبات، إضافة إلى خدمة السيارات الفخمة 
)الليموزين( التي تشمل 588 سيارة تتوزع على 24 مكتبًا. وقد بلغ عدد السيارات التي 

تقدم خدمة "التاكسي الفندقي" 133 سيارة من خالل 14 مكتبًا. 

شركات.   7 ضمن  تعمل  سيارة   10,255 فتشمل  الذكية  التطبيقات  سيارات  خدمة  أما 
وُتقّدم خدمة النقل الدولي من خالل 240 حافلة تديرها 35 شركة. وبلغ عدد سيارات 
يديرها  سيارة   228 املطار  تاكسي  سيارات  وعدد  سيارة،   1,090 اخلارجية  السفريات 
مكتب  أيضًا  يديرها  سيارة   30 عددها  يبلغ  التي  املعبر"  "تاكسي  وخدمة  واحد،  مكتب 
7,000 شاحنة،  227 شركة مرخصة، متتلك  البضائع، فتعمل  أما يف مجال نقل  واحد. 
ومتثل ما نسبته 21.12% من إجمالي األسطول، بينما يوجد 14,028 شاحنة مملوكة 
شاحنة.   21,028 يضم  الذي  األسطول  حجم  من   %78.88 نسبته  ما  تشكل  ألفراد 
منطقة  إلى  الشاحنات  دخول  عمليات  لتنظيم  إلكتروني  ونظام  معتمدة  آلية  ق  وتطبَّ

العقبة االقتصادية اخلاصة وامليناء وخروجها.

وتتألف شبكة السكك احلديدية يف األردن من خط ذي قياس ضيق بطول 294 كم تديره 
شركة العقبة للسكك احلديدية لنقل منتجات املناجم من الفوسفات وغيرها إلى ميناء 
العقبة، وخط آخر يبلغ طوله 210 كم تديره مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني 
الذي يقوم بنقل الركاب يف رحالت سياحية داخل اململكة من محطة عّمان إلى احملطات 

التابعة للمؤسسة املؤهلة.

وتطويره،  ومراقبته  البحري  النقل  قطاع  تنظيم  األردنية  البحرية  الهيئة  وتتولى 
البحرية  البيئة  حماية  يف  واإلسهام  البحري،  واألمن  البحرية  السالمة  مستويات  ورفع 
من   35 على  وّقع  قد  األردن  بأن  علمًا  واملتطلبات،  املعايير  على  واعتمادًا  لقانونها  وفقًا 
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والقطع  السفن  متابعة  وتتم  الدولية.  البحرية  واملدونات  والبروتوكوالت  االتفاقيات 
البحرية التي ترفع العَلم األردني للتحقق من التزامها مبتطلبات السالمة واألمن البحري 
والقوارب  السفن  عدد  بلغ   ،2020 عام  نهاية  ويف  الدولية.  البحرية  لالتفاقيات  وفقًا 
االتفاقيات  ملتطلبات  وتنفيذًا  قاربًا.  و1670  سفينة   33 األردني  العلم  حتت  املسجلة 
البحرية الدولية يف عام 2019 جرى التفتيش على 492 سفينة أجنبية من أصل 2195 
سفينة دخلت إلى املياه اإلقليمية. أما العمليات يف املوانئ، فتتولى اإلشراف عليها شركة 
احلكومة  بني  مناصفة  مملوكة  مساهمة  شركة  وهي   ،2004 عام  منذ  العقبة  تطوير 
األردنية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. وتعّد شركة تطوير العقبة اجلهة 
لتطوير  الالزمة  والفوقية  التحتية  البنية  ببناء  قامت  إذ  املوانئ،  أصول  جلميع  املالكة 
رصيفًا   28 تضم  مرفقًا   11 بناء  شملت  والتي  الرئيسة،  مرافقه  وتشغيل  العقبة  ميناء 

مينائيًا متخصصًا، ورصيفًا خلدمة السفن التي تؤم مواني العقبة.

ومراقبته  اجلوي  والنقل  املدني  الطيران  قطاع  بتنظيم  الطيران  تنظيم  هيئة  وتعنى 
البنية  وتتألف  اجلوي.  للنقل  إقليميًا  مركزًا  األردن  جعل  إلى  وتسعى  مكوناته،  بجميع 
علياء  امللكة  مطار  وهي  عاملة،  دولية  مطارات  ثالثة  من  األردنية  للمطارات  التحتية 
ماركا.  يف  املدني  عّمان  ومطار  العقبة،  يف  الدولي  حسني  امللك  ومطار  عّمان،  يف  الدولي 
النشرات  وإصدار  اجلوية  والتنبؤات  الرصد  خدمات  اجلوية  األرصاد  إدارة  ُتقدم  كما 
سالمة  يف  وتسهم  الطقس،  أحداث  من  املبكر  واإلنذار  بالطقس  اخلاصة  التحذيرية 
البرنامج  الواردة يف  النقل عمومًا والطيران خصوصًا. وتشير أهم مؤشرات القطاع  قطاع 
التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وقوانني املوازنة إلى ثبات يف أدائه خالل 
2021، كما هو مبني يف  املاضية )2017-2020(، مع توقع حتسن طفيف يف عام  املّدة 
اجلدول رقم )1(، ومن اجلدير بالذكر أن املؤشرات يف قوانني املوازنة للسنوات املتتابعة 

)2019-2022( ال تتطابق يف بعض األحيان.
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اجلدول رقم )1(: أهم قيم املؤشرات التي تعكس واقع القطاع لألعوام 2021-2017  

 2021
املتحقق

2021
املتوقع تقييم 

ذاتي
أولي

 2020  2019  2018 2017 املؤشر

81% 81 % 80% 80%  79% 69% نسبة رضا املوظفني.
80.58% 86.4 80% 80% 84.2% 88.5% نسبة رضا شركاء الوزارة.
6.25% 6.3 % 6.3 % 6.2 % 6.1 % 8.4 % نسبة مساهمة قطاع النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي.

67160/ 67160/ 67160/ 84160/ 84160/ 67160/
مرتبة األردن يف التقارير الصادرة عن البنك الدولي من حيث 

مؤشر األداء اللوجستي.

1 1 1 2 1 عدد مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص.

30% 70% 24.5% 20% 18.7% 7.2%
نسبة إجناز البرامج املدرجة ضمن استراتيجية النقل الوطنية 

طويلة املدى.
3 3 0 5 1 0 عدد مذكرات التفاهم الثنائية.

65% 90% 35% 10% 2% 1.4%
نسبة إجناز املشاريع )املدرجة يف استراتيجية وزارة النقل( التي 

تهدف إلى تخفيف اآلثار البيئية السلبية.
93% 93% 92% 92% 93% 91.3% نسبة دقة املعلومات املقدمة للمستفيدين وشموليتها.

68 69 65 65 65 37 عدد محطات الرصد اجلوية.

7 7 10.6 10.76 10.3 9.8
متوسط العمر التشغيلي حلافالت الركوب وسياراته املتوسطة 

)سنة(.
15 14 14.1 16.6 16.1 متوسط العمر التشغيلي ألسطول الشحن الثقيل )سنة(.

100% 90% 90% 72.8% 70% نسبة إجناز مشاريع البنية التحتية القائمة.
81.7% 74% 70% 70% 68% 76% درجة الرضا عن خدمات النقل العام.

0.59 0.61 0.7 0.62 0.70 0.70 عدد احلافالت لكل 1000 نسمة.
37 38 38 عدد االتفاقيات الدولية.

34 35 32 32 30 28 عدد السفن املسّجلة حتت العَلم األردني.

1650 1615 1221 1637
عدد الشهادات والوثائق التي يتم إصدارها عن مركز 

االمتحانات وجهازها لتطبيق اتفاقية.
1093 1341 1384 1472 إجمالي عدد السفن التي دخلت إلى املياه اإلقليمية.

1* 5 4 4 3 عدد مذكرات التفاهم لتبادل االعتراف.
6* 5 3 0 3 لة سنويًا. عة أو املعدَّ عدد اتفاقيات األجواء املفتوحة املوقَّ

49.46 36.779 45.7 44.87 46.68 عدد الطائرات العابرة لألجواء األردنية )ألف طائرة(.
7.1 7.1 9.6 11.5 18.2 عدد املسافرين يف السنة/ مطار عّمان املدني )ألف(.

2.1 3.1 3.7 4.09 عدد الرحالت اجلوية السنوية/ مطار عّمان املدني )ألف(.
8 15.5 13.2 19.7 عدد الرحالت التدريبية السنوية/ مطار عّمان املدني )ألف(.

1 2 1 0 0 0 عدد الرادارات اجلوية.
38 38 38 18 13 عدد محطات الرصد اجلوي )اآللية(.

املصدر: تقرير البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وقوانني املوازنة لألعوام 2022-2020.
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ثالثًا: تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل
إن أثر جائحة كورونا على قطاع النقل مثل غيره من القطاعات متغّير مع الوقت، وذلك 
اتخذت  فقد  الدفاع.  قانون  مبقتضى  الصادرة  الدفاع  وأوامر  الوبائي  الوضع  بحسب 
احلكومة األردنية إجراءات متنوعة ارتبطت بقطاع النقل منذ منتصف شهر آذار 2020 
وحتى انتهاء مدة تقييم هذه املراجعة )الربع الثالث من عام 2021( بناًء على التطّورات 
تغطي  املراجعة  هذه  أن  مراعاة  مع  اململكة،  يف  الوبائي  بالوضع  اخلاصة  واملستجدات 
هذه  تلخيص  وميكن  إعدادها.  تاريخ  عند  إجراءات  من  به  القيام  مت  وما  اجلائحة  أثر 

اإلجراءات كما يلي:

           
• النقل البري للركاب: 

السعة  وتراوحت  الوبائي،  الوضع  مع  لتتناسب  اإلجراءات  باتخاذ  احلكومة  استمرت 
املقعدية ملركبات النقل العام من 50% )أمر الدفاع رقم 27 لسنة 2021( إلى 75% )بدءًا 
من مطلع شهر نيسان(، والوصول إلى كامل السعة املقعدية يف بداية شهر أيلول، شريطة 
مرور شهر على تلقي السائق اجلرعة األولى من اللقاح، وااللتزام بالبروتوكوالت الصحية. 
احلكومة  كانت  والتي  اخلاصة،  املركبات  بحركة  املتصلة  القيود  كل  رفع  مع  ذلك  وتزامن 
قد أعادت فرضها يف نهاية شهر شباط، لتشمل حظر التجول أيام اجلمعة ولياًل يف أيام 
األسبوع، ثم ُألغي حظر التجول أيام اجلمعة يف نهاية شهر نيسان املاضي، وُقّلصت ساعات 
احلظر الليلي يف منتصف شهر أيار لتصبح من الساعة احلادية عشرة مساًء حتى الساعة 
للمنشآت.  صباحًا  السادسة  الساعة  وحتى  لياًل  العاشرة  الساعة  ومن  صباحًا،  السادسة 

وُقّلصت يف ما بعد ساعات احلظر بساعة إضافية من بداية شهر متوز. 

           
• النقل اجلوي للركاب:

 إن احلركة يف املطارات قد استمّرت دون إيقاف منذ استئناف الرحالت اجلوية الدولية 
املنتظمة من الثامن من أيلول املاضي، وفق اشتراطات تتضمن إحضار املسافر شهادة فحص 
فحص  وإجراء  األردن،  إلى  السلبّية  ونتيجتها  السفر  موعد  من  ساعة   72 قبل   )PCR(
ثاٍن يف املطار عند وصوله إلى اململكة على نفقته اخلاّصة. وُسمح يف ما بعد للمسافرين 
القادمني إلى األردن مبغادرة املطار دون انتظار نتائج فحص )PCR( للكشف عن كورونا، 
إلى هواتفهم. وتقرر يف ما  على أن يتم إبالغهم بنتائج فحوصاتهم برسائل نصية تصل 
إجراء  من  اجلوية  املنافذ  عبر  األردن  إلى  دول  عدة  من  القادمني  املسافرين  بعد إعفاء 
القادمني  البلد  من  لهم  ُأجري  الذي  بالفحص  واالكتفاء  األردن،  داخل   )PCR( فحص 
منه، إلى جانب شهادة تطعيم بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتسجيل يف منصة 
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يف  الفيروس  من  جديدة  متحّورات  انتشار  مع  السلطات  تعاملت  وقد   ."Visit Jordan"
بعض الدول، إما بإيقاف السفر منها وإليها و/أو حجر املسافرين القادمني منها.

• النقل البحري للركاب: 
شركة  وعّبارات  بواخر  عبر  املصري،  ونويبع  العقبة  ميناءي  بني  املالحة  حركة  عادت 
اجلسر العربي للمالحة يف شهر نيسان بعد توقفها مدة 415 يومًا بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، مع اشتراط إحضار املسافر من مصر لفحص خلو من فيروس كورونا ساري املفعول 
ملدة 120 ساعة، والتعهد بااللتزام باإلجراءات الصحية، وإجراء فحص كورونا آخر على 
منت الباخرة، وكذلك ُبدئ باستقبال البواخر السياحية من شهر آب بعد أن توقفت نهائيًا 

منذ بدء جائحة كورونا، ومن املتوقع أن تزداد احلركة يف أواخر العام. 

• نقل البضائع:
جزءًا  تشكل  التي  الشاحنات  حركة  على  أثر  للجائحة  كان  البضائع،  بنقل  يتصل  ما  يف 
عملت  وقد  لألردنيني،  والغذائي  االقتصادي  واألمن  والتزويد  النقل  سلسة  يف  رئيسًا 
املاضي،  العام  نهاية  ففي  القطاع.  هذا  على  اآلثار  من  التقليل  على  احلكومة  إجراءات 
ألغت العمل بنظام "النقل التبادلي" )Back-to-back( على منفذ العمري، مع االلتزام 
بالبروتوكوالت الصحية، إضافة إلى السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات املصرية 
نحو مقصدها بعد فتح حركة املالحة بني العقبة ونويبع الحقًا. ويف شهر نيسان املاضي، 
واجهت الشاحنات قرار السلطات السعودية مبنع دخول الشاحنة التي يزيد عمرها على 
20 سنة، وتواصلت احلكومة مع اجلهات السعودية إلعطاء الشاحنات األردنية استثناء 
مؤقتًا. ومن جانب آخر، ُالغي نظام النقل التبادلي على احلدود العراقية يف شهر آب، وُسمح 
للشاحنات بالوصول إلى مقاصدها يف كال البلدين بعد أكثر من 15 سنة استمر بها العمل 
بهذا النظام لظروف أمنية ال عالقة للجائحة بها. األمر ذاته ينطبق على مركز حدود 
والسماح  التبادلي،  النقل  بنظام  العمل  عن  بالتوقف  قرار  متوز  شهر  يف  خذ  اتُّ إذ  جابر، 
الظروف  أن  إاّل  مباشرة،  سوريا  إلى  بالدخول  األردنية  اللوحات  ذات  الشحن  ملركبات 
األمنية التي تلت البدء باتخاذ القرار حالت دون ذلك، واستمر العمل بالنظام ذاته لغاية 

إعداد هذه املراجعة.
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• النقل البحري: 
شهدت احلركة يف ميناء العقبة نشاطًا متزايدًا بعد البدء برفع اإلجراءات االحترازية 
جائحة  تداعيات  فرضتها  التي  اإلغالقات  بعد  الطبيعية  احلياة  إلى  تدريجيًا  والعودة 
كورونا، إذ تشير إحصاءات الربع الثالث من عام 2021 إلى زيادة عدد البواخر التي أّمت 
25%، وانخفض مجموع  2020 بنسبة تصل إلى  املّدة نفسها من عام  ميناء العقبة عن 
البضائع التراكمية التي مّتت مناولتها عبر ميناء العقبة بنسبة 10%. وانخفضت نسبة 
البضائع املصدرة 18%، يف حني انخفضت املستوردات احمللية بــنسبة 8%. وباملقابل كان 
كما   %10.2 بنسبة   2021 لسنة  واملستوردة  املصدرة  احلاويات  بأعداد  تراجعات  ثّمة 
تشير إحصاءات ميناء احلاويات، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري عامليًا، إذ 
وصلت نسبة الزيادة مقارنة باألسعار منذ بداية العام نحو 400% ألسباب تتصل بوقف 
تشغيل أكثر من 50 باملئة من بواخر احلاويات خلفض التكاليف اإلدارية والتشغيلية، يف 
حني أن التعايف من األزمة يتطلب زيادة يف حركة التجارة الدولية، وبالتالي زيادة الطلب 

على نقل احلاويات املتوافرة للشحن يقابلها نقص يف البواخر التي ستنقلها.

• خدمات التوصيل:
قطاع  ضمن  والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  مظلة  حتت  تعمل  التوصيل  خدمة  أن  مع 
اململوكة  األردني  البريد  بشركة  ممثاًل  العام  البريد  مشغل  نوعني:  من  املكون  البريد 
بالكامل للحكومة، ومشغل البريد اخلاص الذي يعرف بحسب قانون اخلدمات البريدية 
رقم )5( لسنة 2002 وتعديالته بأنه: أي شخص ينقل بعثة بريدية خاصة مقابل أجر، 
اإللكترونية،  التجارة  ازدهار  لتلبية  طفرة  حتى  أو  الفتًا  حتسنًا  القطاع  هذا  شهد  فقد 
أزمة كورونا. وتشير  التوصيل للمؤسسات واملنازل، وخاصة خالل  وزيادة نشاط خدمات 
بيانات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت زيادة يف أعداد املرخصني، وحجم الطرود البريدية 
إذ   ،2016 عام  مع  مقارنة   2020 عام  يف  القطاع  يف  املباشرة  الوظائف  وحجم  املتداولة، 
عدد  وزيادة   ،%104 بلغت  بنسبة  القطاع  يف  العاملني  املرخصني  عدد  زيادة  إلى  أشارت 
القطاع  يف  العاملني  عدد  زاد  كما   .%19.5 بنسبة  والدولية  احمللية  البريدية  البعثات 
بجزأيه بنسبة كبيرة وصلت إلى 253%، تشكل سيارات التطبيقات والتاكسي جزءًا مهمًا 

منها. 
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رابعًا: اإلجراءات الحكومية
أعّدت وزارة النقل "برنامج دعم قطاع النقل" يف سعيها للتخفيف من آثار جائحة كورونا، 
ومن أجل النهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع شركاء معنيني من بينهم املؤسسة العامة 
املعونة  السياحة واآلثار، وصندوق  املركزي األردني، ووزارة  والبنك  للضمان االجتماعي، 
الوطنية، وهيئة تنظيم النقل البّري. وجاء هذا البرنامج ليتوافق مع البرامج التي صدرت 
مبوجب أمر الدفاع رقم )14( لسنة 2020 )برامج "حماية"، والحقًا "مساندة"، و"متكني 

اقتصادي )1("، و"متكني اقتصادي )2("(. وتهدف هذه البرامج إلى:

تخفيف األعباء املالية لكل من العاملني والشركات يف قطاع النقل.  •

توفير مظلة اجتماعية للعاملني يف قطاع النقل.  •

حتفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام.  •

تقدمي الدعم من خالل القروض امليسرة لقطاع النقل.  •

حماية العاملني يف شركات قطاع النقل.  •

توفير السيولة الالزمة الستمرارية عمل شركات النقل ودميومتها.  •

ويف ما يلي توضيح ألبرز مالمح هذه البرامج:

أوالً: سلسلة اإلجراءات الحكومية لدعم قطاع النقل 
من خالل هيئة تنظيم النقل البّري أو أمانة عمان الكبرى كل يف مجال اختصاصه، اّتخذت 
التخفيفّية  والقرارات  اإلجراءات  ضمن  آذار  شهر  نهاية  يف  القرارات  من  عددًا  احلكومة 

والتعزيزّية والتحفيزّية للتعامل مع اجلائحة، شملت ما يلي:

إعفاء 50% من رسوم التراخيص عن مدد اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدية بتكلفة   .1
1.6 مليون دينار ضمن حدود أمانة عّمان.

2.  إعفاء مركبات النقل العام يف اململكة من رسوم التراخيص بقيمة مليون دينار عن مدد 
اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدّية. 

منح مّدة ثالثة أشهر لتجديد ترخيص وسائط النقل العام بدون غرامات.  .3

وتال ذلك يف شهر آب اتخاذ املزيد من اإلجراءات للتخفيف من أثر اجلائحة املستمرة على 
النحو التالي:
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)اخلدمات  االستثمار  وبدالت  التراخيص،  رسوم  من  العام  الّنقل  شركات  إعفاء   .1
السنوية(، والغرامات الناجتة عن عدم جتديد التراخيص املستحّقة عليها عن مدد 

اإلغالق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.

التراخيص  رسوم  من  كورونا  جائحة  من  املتضّررة  العام  الّنقل  أمناط  جميع  إعفاء   .2
2021، وبنسب متفاوتة  السنوّية عن عام  السنوّية، وبدالت االستثمار )اخلدمات( 

تتراوح ما بني 30-100%، وعلى النحو التالي:

للجامعات  الّنقل  وشركات  الّدولي،  الّنقل  وشركات  املدرسي،  النقل  شركات  إعفاء  أ. 
الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة %100.

إعفاء شركات تأجير احلافالت والسرفيس والنقل العام بنسبة %50. ب. 

إعفاء شركات تأجير السيارات السياحية بنسبة %30. ج. 

 ،31/12/2021 حتى  النقل  شركات  على  املالية  املستحقات  تسديد  مّدة  متديد   .3
والسماح بتقسيط املبالغ املتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022. 

للضمان  العامة  المؤسسة  النقل من خالل  لقطاع  المقدم  الدعم  ثانيًا: 
االجتماعي

 2020 لسنة   )14( رقم  الدفاع  أمر  مبوجب  الصادرة  البرامج  مع  الدعم  هذا  يتوافق   
تنفيذ  يف  التوسع  على  نص  والذي   ،2020 لسنة    )24( رقم  الدفاع  وأمر  وتعديالته، 
العامة للضمان االجتماعي )مساند ومتكني اقتصادي( وحماية املنشآت  برامج املؤسسة 
2020، ومبوجب بالغات يصدرها  الدفاع رقم )9( و)14( لسنة  أوامر  واجلهات بحسب 
رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام املؤسسة العامة الضمان االجتماعي، وتخفيف 
كورونا،  بجائحة  تأثرت  التي  اخلاص  القطاع  منشآت  على  املترتبة  االقتصادية  األعباء 
ومساندة العاملني يف القطاعات واملنشآت األكثر تضررًا باجلائحة، إذ مت ُأصدر بالغ رقم 

)17( يف نهاية عام 2020، وقد نص على ما يلي:

أ. برنامج "حماية"، ويشتمل على:

متويل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي مساهمة صاحب العمل يف برنامج "استدامة" 
الصادر استنادًا ألحكام البند الثالث من أمر الدفاع رقم )24( لسنة 2020 وفقًا ملا يلي: 

قطاعي  يف  العاملة  اخلاص  القطاع  منشآت  من  منشأة  أي  البرنامج  هذا  من  يستفيد   -
املنشآت  باستثناء  االجتماعي،  الضمان  قانون  بأحكام  املشمولة  والنقل  السياحة 
أو  العامة  املؤسسات  أو  العامة،  الرسمية  املؤسسات  أو  للحكومة  بالكامل  اململوكة 

البلديات.
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يكون احلد األقصى للتمويل 500 دينار عن كل عامل شهريًا.  -

مدة هذا البرنامج ستة أشهر تبدأ من شهر كانون األول لسنة 2020، وتنتهي يف نهاية   -
شهر أيار 2021.

تلتزم املنشأة بتقدمي الضمانات الالزمة التي حتددها املؤسسة.  -

عن  املستحقة  املبالغ  جميع  بتسديد  القطاع  بتنظيم  املعنية  اجلهة  أو  الهيئة  تلتزم   -
العاملني يف املنشآت املستفيدة من هذا البرنامج يف حال تخلف املنشأة عن السداد ألي 

سبب كان.

 2020 مت وقف العمل ببرنامج "حماية" الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم )14( لسنة   -
من بداية شهر كانون األول لسنة 2020. 

 2021 لسنة   )30( رقم  البالغ  بحسب  الحقًا  وأحكامه  البرنامج  هذا  شروط  وُعّدلت 
البالغ  من  الرابع  البند  مبوجب  واحملددة  "استدامة"  برنامج  من  االستفادة  مدة  بتمديد 
 ،2021 أيار  نهاية  يف  البرنامج  انتهاء  على  ينص  كان  والذي   ،2020 لسنة   )16( رقم 
لتصبح يف نهاية شهر كانون األول من السنة ذاتها، كما ُعّدل احلد األقصى للتمويل ضمن 
هذا البرنامج ليصبح 500 دينار شهريًا عن كل عامل يف قطاع النقل وألف دينار شهريًا عن 

كل عامل يف قطاع السياحة.

متديد  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة  أعلنت   :")1( اقتصادي  "متكني  برنامج  ب. 
لديها  العاملني  بشمول  اخلاص  القطاع  ملنشآت  يسمح  والذي  البرنامج،  بهذا  العمل 
بتأمني الشيخوخة جزئيًا حتى نهاية 31 أيار 2021، وميكن للمنشآت املشمولة بهذا 
البرنامج والراغبة يف االستفادة منه، تخفيض نسبة االشتراكات الكلية املترتبة عليها 
مراحل  يف  العمل  متديد  املؤسسة  وأعلنت   ،%13.5 إلى   %21.75 من  العامل  وعلى 
 ،2021 شباط  شهر  نهاية  حتى  والغرامات  الفوائد  على  اإلعفاءات  من  االستفادة 

واملترتبة على جميع املنشآت واألفراد املدينني للمؤسسة.

برنامج "متكني اقتصادي )2(": الذي يتيح للمؤّمن عليهم العاملني يف منشآت القطاع  ج. 
مبوجب  ُعّدل  إذ  الواحدة،  الدفعة  تعويض  حساب  على  سلفة  على  احلصول  اخلاص 
 2020 لسنة   )14( رقم  الدفاع  أمر  من  الثالث  البند   2020 لسنة   )17( رقم  بالغ 

بإضافة ما يلي: 

يستفيد من هذا البرنامج املؤمن عليهم العاملون يف املنشآت غير املصرح لها بالعمل،   .1
والقطاعات واملنشآت األكثر تضررًا احملددة يف التعليمات التي يصدرها مدير عام 

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
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)وكان قطاع النقل واحدًا من القطاعات األكبر تضررًا،كما ورد يف القائمة الشهرية التي 
تصدر لهذه الغاية(.

2.  يستفيد من هذا البرنامج املؤمن عليهم الذين ال تزيد أجورهم اخلاضعة لالقتطاع 
الضمان  قانون  بأحكام  شموله  مدد  عن  وذلك  دينار،  ألف  على  منشأه  آخر  يف 

االجتماعي.

تصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناء على طلبه  نسبة 8% من مجموع أجوره   .3
مبقدار  أقصى  وبحد  الواحدة،  الدفعة  تعويض  حساب  على  لالقتطاع  اخلاضعة 
500 دينار للمؤمن األردني و200 دينار للمؤمن غير األردني، تصرف دفعة واحدة 
األقصى  احلد  ُخّفض  نيسان،  شهر  بداية  ومنذ  احلقوق.  تسوية  عند  وُتسّدد 

للمؤمن األردني الحقًا ليصبح 350 دينارًا. 

ثالثًا: إجراءات البنك المركزي
املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  على  كورونا  جلائحة  السلبية  اآلثار  استمرار  ضوء  يف 
وللتقليل من آثارها وإعطاء الشركات واألفراد املتضررين الوقت الكايف الذي ميكنهم من 
ضمن  التالية  اإلجراءات  األردني  املركزي  البنك  اّتخذ  البنوك،  جتاه  التزاماتهم  سداد 
برنامجي "متويل ودعم القطاعات االقتصادية"، و"دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة" 

على النحو التالي:

الدعم املقّدم لقطاع النقل من خالل البنك املركزي، ويتمثل يف برنامجني:

برنامج "متويل ودعم القطاعات االقتصادية"، وأبرز مالمحه: أ. 

سقف القرض الواحد للشركة أربعة ماليني دينار.  .1

أجل السداد لـ 10 سنوات من ضمنها مّدة سنتني للسماح للراغبني فيها.  .2

سعر إعادة إقراض العميل %4.  .3

قيمة الدعم لقطاع النقل زادت على 31.2 مليون دينار.  .4

برنامج "دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة"، وأبرز مالمحه: ب. 

زيادة سقف البرنامج يف عام 2021 ليصبح 700 مليون دينار أردني بداًل من 500   .1
مليون دينار يف عام 2020. 

سقف القرض الواحد للشركة مليون دينار.   .2

سعر إعادة إقراض العميل ال يتجاوز %2.  .3
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زيادة أجل القرض/ التمويل يف عام 2021 ليصبح 54 شهرًا بداًل من 42 شهرًا، ومن   .4
ضمنها مّدة سماح 12 شهرًا. وكان البنك املركزي قد أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 
سابقًا  ُمنحت  التي  للقروض  السماح  مّدة  بتمديد  مبوجبه  سمح   2020/11/4

ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021.

زيادة سقف القرض/ التمويل احملدد لعدد من القطاعات بنسب تتراوح من %40   .5
لقطاع جتارة اجلملة و50% لكل من قطاع جتارة التجزئة، وقطاع التعليم.

ينتهي العمل بهذا البرنامج يف نهاية عام 2021.  .6

قيمة الدعم لقطاع النقل زادت على 13.2 مليون دينار.  .7

وزارة  مع  بالتعاون  السياحة(  )حزمة  النقل  لقطاع  المقّدم  الدعم  رابعًا: 
السياحة واآلثار

 وكان من أبرز مالمح هذا الدعم:

دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردّننا جّنة أردّننا بخير" من خالل: أ. 

ببرنامج  االشتراك  يف  الراغبة  والسفر  السياحة  ومكاتب  السياحي  النقل  شركات  دعم 
6 ماليني دينار، لتوفير نقل سياحي وبدعم يتجاوز  أردّننا بخير"، بقيمة  "أردّننا جّنة 
15 شركة نقل سياحي  13 توفرها  إلى   9 التي زادت من  البرنامج وجهاته  50% جلميع 
بتشغيل أكثر من 2000 حافلة، يقابلها العدد نفسه من األدالء السياحيني، ويقدر معدل 

العدد الشهري ممن استفادوا من هذا البرنامج حوالي 20 ألف مشارك.

يف مجال متويل تكاليف النقل السياحي: ب. 

ينفذه  متويلي  برنامج  ضمن  ميّسرة  قروض  شكل  على  بنكّية  تسهيالت  تقدمي   -
الدولي  والتعاون  والتخطيط  السياحة،  وزارتي  مع  بالتعاون  والتشغيل  صندوق التنمية 
النقل  تشمل  التي  السياحية  املشاريع  استمرار  لضمان  التشغيلية،  النفقات  لتمويل 
السياحي، وذلك بتمويل أجور العاملني ورواتبهم وأي جتهيزات الزمة إلدامة هذه املشاريع 

واستمراريتها مبقدار سبعة ماليني دينار. 

- قيمة القروض تتراوح من خمسة آالف إلى 75 ألف دينار. 

- مّدة سداد األقساط تصل إلى 84 شهرًا، ومبّدة سماح ستة أشهر.

العاملة يف تشغيل أمناط النقل املختلفة تأثرًا  ونتيجة لهذه اإلجراءات، تأّثرت اجلهات 
كبيرًا، وسُيدرس أثرها على أمناط النقل كافة، بحسب البيانات املتوافرة.
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خامسًا: أثر الجائحة على مؤشرات األداء لقطاع النقل 
يعرض هذا اجلزء أبرز التغيرات يف مؤشرات األداء يف قطاعات النقل املختلفة يف تقارير 
الشهرية  اإلحصائية  البيانات  وعلى  أو/  النقل  وزارة  يف  النقل  وتقييم  متابعة  مديرية 

الصادرة عن اجلهات املعنية وحتى تاريخ إعداد هذه املراجعة.

مؤشرات أداء قطاع النقل البرّي
أ( قطاع النقل العام للركاب:

شهدت حركة املسافرين املغادرين والقادمني عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام 
2021 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2020، زيادة واضحة بعد االنفتاح اجلزئي والكلي، 
لكن الزيادة تختلف بحسب املعبر واجتاه حركة املرور )قدومًا أو مغادرًة(. إذ شهد معبر 
زيادة  بنسبة  تقريبًا  مرة   18 تضاعفت  إذ  االجتاهني،  بكال  احلركة  يف  زيادة  أكبر  جابر 
1738% للقادمني، وبلغت 50,509 مسافرين يف 2021 مقابل 10,835 يف عام 2020. 
وتضاعفت 14 مرة بنسبة زيادة 1307% للمغادرين )39,887 مسافرًا يف 2021(. وقد 
بزيادة   )285,160( األكبر  هو  العمري  حدود  مركز  عبر  املغادرين  املسافرين  عدد  كان 
باملراكز  أيضًا مقارنة  213,158، وهو األعلى  القادمني  610%، يف حني كان عدد  بلغت 
احلدودية األخرى بزيادة 703% عن الربع الثاني من عام 2020. وشهد املعبر الشمالي 
ارتفاعًا ملحوظًا يف أعداد املسافرين القادمني )19,926( واملغادرين )19,600(، إذ بلغت 
نسبة الزيادة يف أعداد املغادرين 191% و190% يف أعداد القادمني يف الربع الثالث من 

عام 2021 عن تلك املسّجلة يف الربع الثالث من عام 2020. 

وبعد أن أعيد فتح مركزي حدود املدورة والدرة اللذين كانا مغلقني يف عام 2020 بسبب 
ظروف اإلغالق الذي فرضته اجلائحة، وشهد مركز حدود املدورة نشاطًا أكبر نسبيًا من 
منه  وغادر  السعودية  من  قادمني  مسافرين   26,405 عبره  دخل  إذ  الدرة،  حدود  مركز 
36,760 مسافرًا، يف حني كان عدد القادمني عبر مركز حدود الدرة 18,176 واملغادرين 
 %45 بنسبة  وزيادة  املركزين،  بني  املغادرين  حركة  يف  تقارب  إلى  يشير  ما   ،38,541
حركة  بلغت  فقد  الكرامة،  حدود  مركز  بخصوص  أما  املدورة.  لصالح  للقادمني  بالنسبة 
املغادرين 4,146، وهي تساوي حوالي ضعفي حركة القادمني )2,146(، وبزيادة عن تلك 
190% للمغادرين و401% للقادمني،  2020، إذ بلغت  املسّجلة يف الربع الثالث من عام 

وكانت احلركة على هذا املعبر األدنى يف مستويات احلركة على املعابر.

أّما بخصوص أحجام أساطيل قطاع نقل الرّكاب، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، 
يف  أحيانًا  الزيادات  وبعض  بالقيمة  متفاوت  نقصان   ،2020 عام  من  ذاتها  باملّدة  مقارنة 
)الليموزين(  الفخمة  التاكسي  لسيارات  أعالها  بلغ  إذ  اخلدمات،  بعض  أساطيل  أحجام 
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بواقع 20 مركبة، بنسبة زيادة 3.82%. ولم تطرأ أي زيادة على عدد احلافالت، وسيارات 
أجرة املطار، وسيارات السرفيس، وسيارات السفريات اخلارجية.

وكان ثّمة انخفاض يف عدد سيارات التطبيقات الذكية وصل إلى 9,859 بنسبة %22.4، 
تالها عدد املركبات املسجلة بالصفة اخلصوصية )12,658 مركبة يف 2021 بانخفاض 
19.7%(، وعدد سيارات أسطول التأجير )11.96% بواقع 972 مركبة يف 2021 مقارنة 
بحوالي 1,104 مركبات يف 2020(، وسيارات التأجير السياحية )8.0% بواقع 11,010 
النقل  حافالت  عدد  ثم  ومن   ،)2020 يف   11,968 بحوالي  مقارنة   2021 يف  مركبات 
طفيف  انخفاض  هناك  وكان  حافلة(،   16 مبقدار  )انخفاض   %6.32 بنسبة  الدولي 
يقترب من الثبات لسيارات التاكسي )0.59%(، وكذلك األمر لعدد احلافالت العمومي 
املتوسطة )0.06%(. وباملجمل كان ثّمة انخفاض بعدد وسائط النقل العام عمومًا مبا 

نسبته 8.28% )37,848 مركبة يف 2020 مقابل 34,716 مركبة يف 2021(.

أما الزيادة يف عدد الشركات املستثمرة يف القطاع، فكان محدودًا جدًا، إذ كانت أكبر زيادة 
لشركات النقل السياحي بواقع شركتني وبنسبة 15.4% عن عددها البالغ 13 شركة يف 
عام 2020. واستمّرت كذلك الزيادة يف أعداد شركات النقل الدولي التي ارتفعت يف الربع 
 .2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  شركة   35 لتصبح  شركة   34 من   2020 عام  من  الثالث 
ولم حتصل زيادة يف عدد مكاتب سيارات املطار أو مكاتب سيارات التأجير السياحي، وكان 
يقابله انخفاض يف مكاتب سيارات التاكسي بنسبة 3.47% )139 مكتبًا يف 2021 مقابل 

144 يف 2020(.

وقد مت حتديث 174باصًا عموميًا، أي ما نسبته 5.0% من إجمالي األسطول الذي مت 
حتديثه حتى الربع الثالث من 2021 والبالغ 3,680. 

سيارات  مكاتب  عدد  وبلغ  اثنني،  الفخمة  السيارات  مكاتب  عدد  بلغ  آخر،  جانب  ومن 
التاكسي الفندقي تسعة مكاتب، وأسطول النقل الدولي 25 مكتبًا، وعدد شركات التأجير 
اقتصر على شركة واحدة. ويف املقابل لم يطرأ أي تغيير على عدد سيارات تاكسي املطار، 
أو املعبر، أو عدد مكاتبها، وكذلك احلال للمركبات املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة 

سواء سيارات التاكسي أو احلافالت. 

ب( نقل البضائع بّرًا:
 2021 عام  من  الثالث  الربع  خالل  الطرق  على  البضائع  نقل  قطاع  أداء  مؤشرات  تشير 
التفاوت  بعض  مع  ملحوظ  انخفاض  إلى  وباملجمل،   2020 عام  يف  القطاع  بأداء  مقارنة 
زيادة  وإلى  املصدرة(،  والبضائع  املستوردة،  البضائع  )حركة  البضائع  حركة  إجمالي  يف 
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واالستيراد  للمناولة  حجم  أعلى  آب  شهر  بيانات  سجلت  إذ  الترانزيت،  بضائع  حركة  يف 
البيانات  أيلول أعلى حجم للبضائع املصدرة. كما تشير  والترانزيت، يف حني سجل شهر 
إلى انخفاض يف نسبة حجم البضائع الترانزيت يف شهر أيلول عن شهر آب مبقدار %3.1، 
5.3% عن شهر متوز. وكان ثّمة زيادة طفيفة جدًا يف  ارتفاعًا مبا نسبته  والذي سّجل 
إجمالي عدد الشاحنات )الداخلة واخلارجة( عبر املراكز احلدودية كافة يف شهر أيلول 
عن شهري نيسان وآب بنسبة 0.3%، مقابل ارتفاع واضح يف احلركة بني شهري آب ومتوز 

بنسبة 14.1%، إذ زادت احلركة يف شهر آب مبا مقداره 6,789 شاحنة.

 وعند مقارنة مؤشرات أداء قطاع نقل البضائع بّرًا يف الربع الثالث من عام 2021 بأدائه 
خالل املّدة ذاتها من عام 2020، ُيالَحظ انخفاض حجم البضائع املصدرة بنسبة %28 
احمللية  املستوردة  البضائع  حجم  انخفض  كما   .2021 عام  يف  طن  مليون   3.27 وبواقع 
 1.64 بالعبور، فقد بلغت  الترانزيت  أما بضائع  4.32 مليون طن.  14% وبواقع  بنسبة 
مليون طن بزيادة عن املّدة ذاتها من عام 2020 بلغت 12%. وباملجمل انخفضت يف الربع 
الثالث من عام 2021 حركة املناولة البالغة 8.72 مليون طن بنسبة 18% مقارنة بعام 
املراكز احلدودية، فقد  الداخلة واخلارجة عبر  الشاحنات  أما بخصوص حركة   .2020
مقارنة   2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  التوالي  على  و%17   %25 مبقدار  زيادة  شهدت 

باملّدة نفسها من عام 2020.    

ويف ما يتصل بالشاحنات، واستنادًا إلى تقرير خاص بنقل البضائع من هيئة النقل البري، 
فقد شهد أسطولها يف الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه انخفاضًا بـــ 
1,380 شاحنة، يف حني انخفضت نسبة عدد الشاحنات التي متلكها الشركات من %79 
إلى 70%، إذ زادت نسبة الشاحنات التي ميلكها األفراد من 21% إلى 30%. كما انخفض 
عدد  يف  كبيرة  زيادة  تسجل  ولم  مركبة.   500 بحوالي  واملقطورات  القاطرة  رؤوس  عدد 
شركات النقل املتخصص باستثناء ما يتصل بشركات البضائع العامة التي زادت من 112 

شركة يف عام 2020 إلى 128 شركة يف عام 2021.

ج- قطاع النقل بالسكك الحديدية:
ر أّي رحالت خالل الربع الثالث  وفقًا ملؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني، لم ُتَسيَّ
من عام 2021 بسبب جائحة كورونا كما كانت احلال يف الربع الثالث من عام 2020، إذ 
شهد الربع الثالث من عام 2020 حركة نشطة، ومت تسيير ما مجموعه 35 قطارًا مبعدل 
شهري بلغ 12 قطارًا، وُنقل خاللها 4,324 راكبًا مبعدل 1,441، وهو رقم كبير إذا ما قورن 
قاطرة  تسيير  إلى  تشير  والتي   ،2019 عام  من  الثالث  بالربع  اخلاصة  األداء  مبؤشرات 

واحدة وحْسب نقلت 13 راكبًا. 
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د- مؤشرات أداء قطاع النقل الجوي:
2021 تزايد  يتبنّي من تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام 
البيانات  وأظهرت   .2020 بإحصائيات  مقارنة  واملغادرة  القادمة  اجلوية  الطائرات  عدد 
تفاوتًا نسبيًا يف احلركة اجلوية بني األشهر، إذ سّجل شهر آب نشاطًا ملحوظًا يف مطاري 
امللكة علياء )5,703 طائرات قادمة ومغادرة(، ومطار عمان املدني )273 طائرة قادمة 
ومغادرة(، يف حني شهد شهر أيلول أعلى حركة طيران يف مطار امللك حسني )404 طائرات 
قادمة  طائرًة   9,017 مجموعه  مبا   2021 عام  من  الثالث  الربع  خالل  ومغادرة(  قادمة 
نقلت 925,313 مسافرًا، وحوالي 9,011 طائرًة مغادرة حملت 959,028 مسافرًا. وزاد 
شهر  عن  و%26.2  متوز  شهر  عن   %48.7 نسبته  مبا  الشهر  هذا  خالل  املغادرين  عدد 
أيلول. أما النسبة املقابلة للقادمني، فقد كانت مختلفة، إذ كان ثّمة زيادة بنسبة هامشية 

)0.7%( مقارنة بشهر أيلول إذا ما قورن بشهر متوز )%23.1(.

مقابل  طائرًة   2,846 الدولي  علياء  امللكة  مطار  إلى  القادمة  الطائرات  عدد  بلغ  وقد   
2,857 طائرًة مغادرة يف شهر آب من عام 2021 أي ما ميثل سبعة أضعاف احلركة املسجلة 
يف الشهر نفسه من عام 2020، ومتثل أيضًا 90% من إجمالي حركة املطارات يف البالد. 
ومغادرة  مسافرًا،   273,892 قدوم  آب  شهر  سّجل  فقد  املسافرين،  أعداد  بخصوص  أّما 
391,760، يف حني مّت شحن 2,684 طّنًا من الصادرات، و3,313 طّنًا من الواردات، و58 

طّنًا من البريد الصادر، و63 طّنًا من البريد الوارد.

من  الثاني  الربع  يف  األداء  مع  الثالث  الربع  يف  اجلوي  النقل  قطاع  أداء  مقارنة  وأثناء 
ارتفاع هائل يف معظم املؤشرات نتيجًة لتخفيف اإلجراءات  2021، ُيالَحظ وجود  عام 
املّتبعة وفتح معظم املطارات يف العالم. إذ ارتفع عدد الطائرات القادمة من 4,535 طائرًة 
حملت 454,850 راكبًا يف الربع الثاني من عام 2021 إلى 8,165 طائرًة )بنسبة زيادة 
80%( حتمل 904,825 راكبًا )بنسبة زيادة 99%( خالل الربع الثالث من العام نفسه. 
إلى  راكبًا   328,256 4,551 طائرًة حتمل  ارتفع عددها من  فقد  املغادرة،  الطائرات  أما 
8,163 طائرًة )بنسبة زيادة 79%( حتمل 940,149 راكبًا )بنسبة زيادة 186%(. ومن 
بالربع  القادمني  حركة  أن  واملغادرة، يتبني  القادمة  الطائرات  حركتي  املقارنة بني  خالل 
الربع  يف   %4 بنسبة  أقل  كانت  حني  يف   ،%40 بحوالي  املغادرين  حركة  من  أكبر  الثاني 
الثالث. وشهدت حركة الشحن ارتفاعًا بسيطًا، إذ ازدادت كمية الشحن الصادر من 5,217 
طّنًا إلى 7,920 طنًا )54.5%(. وارتفعت كمية الشحن الوارد من 8,865 طّنًا إلى 9,626 
طّنًا )8.5%(. وانخفض حجم البريد الصادر من 160 طّنًا إلى 149 طّنًا )6.9%(، بينما 

ازداد حجم البريد الوارد من 162 طّنًا إلى 227 طّنًا )%40.1(. 
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ومبقارنة أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام 2021 مع األداء يف الربع الثالث 
جائحة  أثر  مع  للتعامل  والكلي  اجلزئي  احلظر  ورفع  االنفتاح  أن  يتّضح   ،2020 عام  من 
كورونا انعكس على أداء القطاع إيجابًا ومباشرة، ولكن التحسن الطارئ لم يعد مبؤشرات 
2019(، إذ خضعت جميع املؤشرات إلى حتسن  أداء مشابهة ملا قبل اجلائحة )مؤشرات 

كبير وملحوظ وعلى النحو اآلتي:

زاد عدد الطائرات القادمة من 1,368 طائرًة حملت 64,983 راكبًا يف الربع الثالث   -
من عام 2020 إلى 8,165 طائرًة )+497%( حملت 904,825 راكبًا )+%1,292( 
املسجلة يف  زالت دون مستويات احلركة  ما  لكنها   ،2021 الثالث من عام  الربع  يف 
و%33   )11,637( القادمة  للطائرات   %30 بنسبة  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

بالنسبة للمسافرين القادمني )1,345,128(.

زاد عدد الطائرات املغادرة من 1,346طائرًة حملت 81,870 راكبًا يف الربع الثالث   -
من عام 2020 إلى 8,163 طائرًة )+506%( حملت 940,149 راكبًا )+%1,048( 
املسجلة يف  زالت دون مستويات احلركة  ما  لكنها   ،2021 الثالث من عام  الربع  يف 
و%34   )11,617( املغادرة  للطائرات   %30 بنسبة  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

بالنسبة للمسافرين املغادرين )1,419,520(.

 3,830 الصادر من  الشحن  زادت كمية  إذ  الشحن حتسنًا ملحوظًا،  شهدت حركة   -
طّنًا   6,311 من  الوارد  الشحن  كمية  زادت  كما   .)%107+( طّنًا   7,920 إلى  طّنًا 
إلى 9,626 طّنًا بنسبة زيادة قدرها 53%. وما زالت حركة الشحن سواء الصادر أو 
الوارد دون مستويات احلركة املسجلة يف 2019، إذ شكلت انخفاضًا بنسبة %54 

للشحن الصادر )11,881طّنًا(، و45% بالنسبة للشحن الوارد )15,349طّنًا(.

شهدت حركة البريد أيضًا حتسنًا ملموسًا، إذ ازدادت كمية البريد الصادر من 22   -
طنًا إلى 149 طّنًا )577%(. كما ازدادت كمية البريد الوارد من 28 طّنًا إلى 227 

طّنًا )%710(.

يف  املسجلة  احلركة  مستويات  دون  الوارد  أو  الصادر  سواء  البريد  حركة  زالت  وما   -
أطنان(،   209( الصادر  للبريد   %29 بنسبة  طفيفًا  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

و12% بالنسبة للبريد الوارد )258 طّنًا(.

ز. مؤشرات أداء قطاع النقل البحرّي:
كما هي احلال يف قطاعات النقل الفرعية األخرى، شهد قطاع النقل البحري حتّسنًا يف 
مؤشرات األداء يف الربع الثالث من عام 2021 مقارنًة بالربع الثاني، إذ سجلت املؤشرات 
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كذلك ارتفاعًا مع بعض التفاوت يف قيمها مع بقائها دون مستويات ما سجل يف املّدة ذاتها 
من عام 2019 ما قبل اجلائحة. ويشير تقرير املتابعة للربع الثالث لعام 2021 من خالل 
النشـــــرة اإلحصـــــائيـــة لشــهـر أيلــول الصادرة عن شركة العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ 

إلى ما يلي:

- هناك ارتفاع طفيف يف عدد السفن التي أّمت ميناء العقبة يف شهر أيلول، وهي أعلى 
يف  واضح  تباين  لوحظ  وقد   .%8.3 بنسبة  األولى  التسعة  لألشهر  الشهري  املعدل  من 
حركة املرور يف الربع الثالث )108-143 سفينة(، والذي سجل أعلى حركة ربعية )402 
345 و357 سفينة على  2021 وبواقع  سفينة( مقارنة بالربعني األول والثاني من عام 
التوالي. كما لوحظ ارتفاع متزايد يف عدد الرّكاب الذين دخلوا األردن عبر ميناء العقبة 
على خط العقبة-نويبع وبالعكس، وذلك لتوقف حركة سياحة البواخر التي اسُتأنفت 
وحْسب يف شهر آب بوصول 2,915 راكبًا ثم انخفض إلى 1,294 يف الشهر الذي تاله. وكان 
عدد الركاب يف شهر أيلول األعلى )48,144 راكبًا شكل القادمون منه ما نسبته %90(، 
وميثل قرابة سبعة أضعاف املعدل املسجل لألشهر التسعة األولى من عام 2021. ولوحظ 
تباين يف حركة املرور يف الربع الثالث من السنة مبقدار 36,916 )11,228 راكبًا يف شهر 
48,144 يف شهر أيلول(، يف حني كان التباين أقل يف الربع الثاني )7,892 يف  متوز إلى 
مجموعه  ما  أي  راكبًا   8,954 مبعدل  حزيران(  شهر  يف  راكبًا   10,628 إلى  نيسان  شهر 

26,862، وهو تقريبًا ضعف عدد الركاب يف الربع الثالث )87,766 راكبًا(.   

-   أما بخصوص حركة املناولة، فقد شهدت انخفاضًا يف حجم البضائع املصّدرة يف الشهور 
فبلغت  األشهر.  بعض  يف  الطفيفة  االرتفاعات  بعض  مع   2021 عام  من  األولى  الستة 
احلركة األعلى للصادرات يف شهر كانون الثاني )584,431 طنًا(، وهي تزيد على املعدل 
الشهري لألشهر التسعة األولى من عام 2021 بــــ 46%، وكان أدنى حجم للصادرات يف 
شهر متوز )246,323 طنًا(، والذي يقل عن املعدل مبا مقداره 38%. وقد بلغ مجموع 
الصادرات يف الربع الثالث )1,081,532 طنًا( وهي األقل من حجم الصادرات يف الربع 
املستوردات مع بعض  زيادة مستمرة يف حجم  الثاني )1,123,469 طنًا(. ويقابل ذلك 
التذبذب خالل املّدة نفسها بلغ مجموعه )7,310,797 طنًا(، أي ما ميثل ضعف حجم 
آب  شهر  يف  للمستوردات  األعلى  احلركة  وبلغت  طنًا(.   3,593,287( تقريبًا  الصادرات 
بــــ   2021 عام  من  الثالث  للربع  الشهري  املعدل  على  تزيد  وهي  طنًا(،   1,041,010(
للمستوردات  أدنى حجم  وكان  األولى،  التسعة  املعدل لألشهر  28% عن  14% وحوالي 
يف شهر شباط )649,056 طنًا(، والذي يقل عن املعدل مبا مقداره 21%. وبلغ مجموع 
مت  طنًا(   2،384،834( مع  مقارنة  طنًا(   2،737،620( الثالث  الربع  يف  املستوردات 

استيرادها يف الربع الثاني بزيادة بلغت 352,786 طنًا. 

http://www.aqabaports.com.jo/UploadFolder/UploadDocument/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20-%202021-.xls
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األشهر  خالل  والبنزين  والديزل  اخلام  والنفط  الغاز  من  املستوردات  مجموع  بلغ   -
و588,754؛  و1،465,930؛  290,894؛  حوالي   2021 عام  من  األولى  التسعة 
طبيعة  بحسب  الزمن  مع  املستوردات  حجم  ويتباين  بالترتيب،  طنًا  و56,1219 
املادة والطلب عليها، إذ سجل الطلب على الغاز إلى حدٍّ ما بالنسبة للديزل مستوى 
أعلى يف الربع األول، يف حني كان الطلب على النفط اخلام والبنزين أعلى يف الربع 
الثاني، بينما كان ثّمة انخفاض بالطلب على املشتقات كافة يف الربع الثالث كما هو 

مبني يف اجلدول رقم )2( أدناه.

 
اجلدول رقم )2(: حجم املستوردات من النفط ومشتقاته عبر ميناء العقبة خالل 

النصف األول من عام 2021 )طن(

الربعالغازالنفط اخلامالديزلالبنزين

األول148,424226,137400,940158,321

الثاني209,212218,864533,82070,212

الثالث203,583143,753531,17062,361

تشير بيانات ميناء احلاويات إلى ازدياد مّطرد يف عدد احلاويات املصدرة مع الوقت.   -
 93,363 بلغ  الثالث قد  الربع  املصدرة يف  أن عدد احلاويات  ويبني اجلدول رقم )3( 
حاوية مقابل 97,337 حاوية يف الربع الثاني، أي بانخفاض مقداره 4%. أما حركة 
احلاويات املستوردة، فشهدت تذبذبًا يف بعض األشهر، إذ بلغ عدد احلاويات املستوردة 
يف الربع الثاني 101,116 حاوية مقابل 100,255 حاوية يف الربع الثالث وبانخفاض 
طفيف يقل عن 1%. وسجلت حركة احلاويات انخفاضًا يف عام 2021 بنسبة %10 
حاوية   309,325( املصدرة  للحاويات  سواء   ،2020 عام  يف  املسجلة  املستويات  عن 

مكافئة(، أو املستوردة )324،497 حاوية مكافئة(.

اجلدول رقم )3(: ملخص حركة احلاويات يف ميناء العقبة خالل األشهر التسعة األولى 
من عام 2021 )حاوية مكافئة(

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط
كانون 
األول

نوع 
احلاوية

93,363 97,337 85,565 29,431 35,861 28,071 34,044 30,378 32,915 28,292 28,990 28,283 املصدرة

100,255 101,116 89,685 34,362 34,880 31,013 33,217 33,457 34,442 32,440 28,041 29,204 املستوردة
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أما بخصوص حركة الشاحنات التي حتمل البضائع املناولة يف ميناء العقبة، فقد زادت 
 .%60 بـــنسبة  شاحنة   14,248 بحوالي   2021 عام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 
وبلغ مجموع الشاحنات يف الربع الثالث 53,484 شاحنة بزيادة مقدارها 27% من عدد 
الشاحنات املستخدمة يف نقل البضائع التي مت مناولتها بامليناء يف الربع الثاني )42,187 
مقارنتها  عند  انخفاضًا   2021 من  الثالث  الربع  يف  الشاحنات  حركة  وشهدت  شاحنة(. 

باملّدة نفسها من 2020، فبلغت 54،985 بنسبة %2.73.  

ومن خالل مقارنة أداء قطاع النقل البحري خالل الربع الثالث من عام 2021 بأدائه خالل 
2019 و2020، ُيالَحظ وجود تفاوت ما بني انخفاض وارتفاع يف  الربع الثالث من عامي 

قيم املؤشرات، على النحو اآلتي:

- شهد الربع الثالث من عام 2021 زيادة يف عدد السفن التي أّمت ميناء العقبة بـــحوالي 
96 سفينة )25+%( مقارنة بعام 2020، لكن هذه الزيادة لم تصل إلى مستويات احلركة 
املسجلة يف الربع الثاني من عام 2019 )548 سفينة(، أي أن عدد السفن يف 2021 يشكل 

وحْسب 87% مما سجل يف 2019.

ما  2021 وصلت قرابة عشرة أضعاف  زيادة واضحة يف عام  املسافرين  شهدت حركة   -
 8,362 2021 مقابل  2020 )87,766 مسافرًا يف  املّدة ذاتها يف عام  كان مسجاًل يف 
يف 2020(، لكنها يف الوقت ذاته متثل زيادة مبقدار 3% مقارنة بعدد الركاب يف الربع 

الثالث من 2019 )85,167 مسافرًا(. 

إلى  لتصل   2021 عام  يف  الصادرات  حجم  يف  زيادة  إلى  العقبة  ميناء  بيانات  تشير   -
انخفاض  بنسبة  أي   ،2020 عام  يف  طنًا   1,321,074 بــــ  مقارنة  طنًا   1,081,532
املستوردات  أما   .2019 عام  يف  الصادرات  من   %93.4 النسبة  هذه  وشكلت   ،%18
فوصلت يف الربع الثالث من عام 2021 إلى 2,737,620 طنًا أيضًا بانخفاض نسبته 
من   %99.4 متثل  وهي   ،2020 يف  طنًا   29,389,042 بحوالي  مقارنة   %90.7
املستوردات يف عام 2019 )2,755,437 طنًا(، ما يشير إلى أن احلركة يف عام 2020 

كانت استثنائية لظروف اجلائحة، وأدت إلى زيادة الطلب على النقل البحري.  

سادسًا: متابعة العمل الحكومي
ترصد هذه املراجعة مدى تنفيذ ما جاء يف استراتيجيات وزارة النقل وخططها والهيئات 
يف  السابقة  املراجعة  توصيات  يف  جاء  ما  تنفيذ  مدى  وأيضًا  مظّلتها،  حتت  تعمل  التي 

تقرير حالة البالد 2020. وتتناول هذه املراجعة ما يلي:
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1. الخطة التنفيذية )2021-2023( الستراتيجية النقل الوطنية طويلة 
المدى/ المرحلة الثالثة

يتناول هذا اجلزء أهم مشاريع اخلطة التنفيذية لالستراتيجية لوزارة النقل والهيئات 
التابعة لها يف القطاعات الفرعية الثالثة: النقل البري واجلوي والبحري، إذ يناقش أهم 
املشاريع املنَجزة بحسب ما ورد يف اخلطة، أو بوقت أسرع مما نّصت عليه اخلطة، وكذلك 
ر تنفيذها، كما ورد يف تقرير متابعة تنفيذ  املشاريع املتأخرة عن اخلطة وأبرز أسباب تأخُّ
يف  وتقييمه  النقل  متابعة  مديرية  عن  الصادر   2021 لعام  الثاني  للربع  االستراتيجية 

وزارة النقل )انظر الشكل رقم 1(.

املشاريع  نسبة  أّن  وتبنّي  مشروعًا،   63 االستراتيجية  اخلطة  ملشاريع  الكّلي  العدد  وبلغ   
التي تتقدم بحسب االستراتيجية أو أسرع منها 46%، أّما املتأخرة فبلغت نسبتها %30 

واملتوقفة أو التي لم تبدأ بلغت نسبتها %24.

الشكل رقم )1(: تقدم العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لقطاع النقل، 
الربع الثاني لألعـــوام 2020 و2021

2020 2021

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2020 و2021.

وتشير اخلطة االستراتيجية )2021-2023( إلى زيادة طفيفة يف عدد مشاريع هيئة 
النقل البري )17 مشروعًا( مقارنة باملرحلة الثانية )2018-2020( إذ لم تتجاوز )16 
 16( املدني  الطيران  هيئة  مشاريع  عدد  يف  كبيرة  كانت  الزيادة  أن  حني  يف  مشروعًا(، 
البحرية  الهيئة  مشاريع  على  ينطبق  ذاته  واألمر  مشروعًا(،   11 بــــ  مقارنة  مشروعًا 
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وزارة  مشاريع  عدد  انخفض  وباملقابل  مشاريع(   10 بــــ  مقارنة  مشروعًا   14( األردنية 
النقل إلى النصف تقريبًا )30 مشروعًا مقابل 16 مشروعًا(، مع تضمينها على ما يبدو 
مشاريع دائرة األرصاد اجلوية. ويظهر الشكل رقم )2( األهداف والبرامج من خالل ربط 
للقطاع  االستراتيجية(  باألهداف  الوطنية  )األهداف  النقل  لسياسة  الرئيسة  املبادئ 

خالل الربع الثاني من عام 2021. 

)األهداف  النقل  لسياسة  الرئيسة  املبادئ  ربط  والبرامج،  األهداف   :)2( رقم  الشكل 
الوطنية باألهداف االستراتيجية(

وتبني اجلداول )4-8( تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لوزارة 
النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلتها خالل الربع الثاني لعام 2021. 

 اجلدول رقم )4(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية
)وزارة النقل(

حالة 
املشروع

املشروع البرنامج
الهدف 

االستراتيجي
مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر عن

اخلطة.

1. دراسة مسح سلوك األفراد 
يف التنقل باستخدام بيانات 

االتصاالت.

تطوير قطاع 
النقل/ تطوير 
دراسات قطاع 

النقل.

تطوير 
منظومة النقل 

وخدماته.

استكمال البنية األساسية للشبكات 
احلالية واالستغالل األمثل ملرافق 

النقل، وتطبيق نظام النقل متعدد 
الوسائط ليساهم يف تعزيز 

التنافسية وتسهيل النقل والتجارة.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات النقل 
متاحة لشرائح املجتمع كافة بغض 

النظر عن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي واألصل واجلنس واملوقع 

اجلغرايف.

)1( حتقيق 
معدالت منو 

مستدام لضمان 
مستوى معيشة 

جيد جلميع 
املواطنني.

متأخر عن

اخلطة.

 1. مشروع شبكة السكك 
احلديدية الوطنية. تطوير منظومة 

النقل/ تطوير 
البنية التحتية.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2.مشروع إعادة تأهيل نقطة 
تفتيش األرصاد يف مطار 

امللكة علياء الدولي.

متأخر عن

اخلطة.

1.مشروع تتبع املركبات/ اآلليات 
احلكومية )11,700 مركبة/ 

آلية( مبرحلتيه األولى 
والثانية.

تطوير قطاع 
النقل/ تطوير 
خدمات النقل.
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حالة 
املشروع

املشروع البرنامج
الهدف 

االستراتيجي
مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر عن

اخلطة.

1.إدارة مشروع إعادة تأهيل مطار 
امللكة علياء الدولي وتوسعته 

وتشغيله.

تشجيع 
االستثمار يف 

مشاريع أمناط 
النقل كافة.

تعزيز 
االستثمار يف 
قطاع النقل.

تعزيز دور القطاع اخلاص يف قطاع 
النقل، إذ حتتاج مشاريع النقل 

الكبرى والبنية التحتية األساسية 
إلى استثمارات ودعم من احلكومة 

مباشرة أو من خالل الشراكة مع 
القطاع العام. 

وضع استراتيجيات حتفز 
االستثمارات لتطوير القطاع وذلك 

لغايات حتفيز النمو االقتصادي 
والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال 

وذي كفاءة.

 )2( خلق بيئة 
استثمارية 

جاذبة قادرة 
على جذب 

رؤوس األموال 
األجنبية 
وتشجيع 

االستثمارات 
احمللية.

متأخر عن

اخلطة.

2.املرحلة األولى: مشروع تأهيل 
املدرج واملمرات املساعدة 

وزيادة طول املمر املساعد 
الرئيس، وتأهيل نظام اإلنارة 
األرضية وردم الوادي يف مطار 

عّمان املدني.

املرحلة الثانية: استثمار مطار 
ـّــان املدني/ ماركا  عمــ

وتطويره وتأهيله.

متأخر عن

اخلطة.

3. إدارة مشروع حتديث نظام 
تفتيش حقائب مستودع 

الطائرات يف مطار امللكة علياء 
الدولي ومتابعته.

متأخر عن

اخلطة.
عقد ورش عمل محلية و/ أو   .1

تدريبية. تعزيز التعاون 
اإلقليمي 

والدولي يف مجال 
تسهيل النقل 

والتجارة   

)تسهيل 
منظومة النقل 

والتجارة(.

التأكيد على البعد االقليمي 
واالستفادة من املوقع اجلغرايف 

لألردن واستثماره االستثمار األمثل.
يتقدم 
بحسب

اخلطة.

دراسة جدوى اقتصادية ملركز   .2
الشحن اجلوي/ مطار امللكة 

علياء الدولي.

متأخر عن

اخلطة.

1. مشروع الربط للنقل العام، 
الربط بني مدينتي عمان 
والزرقاء/ حافالت التردد 

.BRT السريع

)1( توفير 
أنظمة نقل 

صديقة للبيئة.

املساهمة 
يف تخفيف 

اآلثار البيئية 
السلبية.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات النقل 
متاحة لكافة شرائح املجتمع بغض 

النظر عن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي واألصل واجلنس واملوقع 

اجلغرايف.

السياسات الداخلية.

)3( حتسني 
مستوى 

اخلدمات 
املقدمة 

للمواطنني 
والعدالة يف 

توزيعها.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

1. تدريب موظفي وزارة النقل 
وفق اخلطة التدريبية 

الداخلية للوزارة لألعوام 
.)2023-2021(

)1( اإلدارة 
واخلدمات 

املساندة - بناء 
القدرات.  

رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي.

متأخر عن

اخلطة.

1. مشروع صيانة األنظمة 
اإللكترونية واملعرفية 

والتقنية.
)2( رفع 

اجلاهزية 
اإللكترونية 

واملعرفية 
وإدامتها.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2. شراء أجهزة احلاسوب 
وشبكاته واستبدالها.

لم يبدأ 
بعد.

1. إنشاء نظام أرصاد إلكتروني 
متكامل.

)1( تطوير 
خدمات األرصاد 

اجلوية.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

تعزيز سالمة النقل وحماية البيئة 
واحلّد من اآلثار السلبية الناجتة 

عن قطاع النقل ليساهم يف التنمية 
املستدامة.

لم يبدأ 
بعد.

2.شراء رادار يف املنطقة 
اجلنوبية وتركيبه.

لم يبدأ 
بعد.

3. إنشاء محطة راديو ساوند يف 
املنطقة اجلنوبية.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )5(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية )هيئة 
تنظيم النقل البري(

حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر 
عن

اخلطة.

1. تنفيذ مخرجات املخطط 
الشمولي يف جرش.

تطوير 
خدمات 

النقل العام.

رفع مستوى 
نوعية 

خدمات النقل 
البري وإضافة 

خدمات 
إبداعية.

استكمال البنية التحتية   •
للشبكات احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل، وتطبيق 
نظام النقل متعدد الوسائط 
ليساهم يف تعزيز التنافسية 

وتسهيل النقل والتجارة. 
تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة   •
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

متأخر 
عن

اخلطة.

تنفيذ دراسة مشروع النقل 
احلضري )إربد- الزرقاء- 

مأدبا(.

لم يبدأ 
بعد. 

3.إدخال نظام النقل الذكي 
لتحسني خدمة النقل العام.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

4. مشروع تطوير النظام 
احملوسب للتنبؤ لقطاع النقل/ 

النهوض بخدمات النقل 
العام.

متأخر 
عن

اخلطة.

5.مشروع تأهيل العاملني يف 
قطاع النقل البري وتدريبهم.  

متأخر 
عن

اخلطة.

1. عقد دورات تدريبية 
للموظفني.

رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي. 

متأخر 
عن

اخلطة.

2. مشروع حتديث وبناء قاعدة 
البيانات اخلاصة بجميع 

أمناط النقل للركاب وبنائها 
وأمتتة خدمات الهيئة.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

3. توفير أجهزة حاسوب تلبي 
متطلبات املوظفني للقيام 

مبهامهم.

متأخر 
عن

اخلطة.

بناء القاعدة اجليومكانية لهيئة 
تنظيم النقل البري.

متأخر 
عن

اخلطة.

1.مشروع إنشاء البنية التحتية 
للنقل العام )مراكز االنطالق 

والوصول( وإعادة تأهيلها.

تطوير البنية 
التحتية 
خلدمات 

النقل البري.

رفع مستوى 
البنية 

التحتية 
لقطاع 

النقل البري 
وتطويرها.

استكمال البنية التحتية   •
للشبكات احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل، وتطبيق 
نظام النقل متعدد الوسائط 
ليساهم يف تعزيز التنافسية 

وتسهيل النقل والتجارة.
تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة   
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2.مشروع تصميم إعادة تأهيل 
املجمعات يف األلوية والقرى.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

. مشروع توفير أنظمة رقابية   .1
إلكترونية للنقل العام يف 

مراكز االنطالق والوصول 
.)CCTV(

  أسرع من 
اخلطة.

توفير مواقف حتميل وتنزيل   .2
لوسائط النقل العام.
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حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي سياسة النقل الهدف الوطني

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

1.تنظيم نقل الركاب من خالل 
استخدام التطبيقات الذكية.

 تشجيع 
االستثمار يف 

قطاع النقل 
البري.

حتفيز بيئة 
االستثمار يف 

قطاع النقل 
البري ودعمها.

تعزيز دور القطاع اخلاص يف   •
قطاع النقل، إذ حتتاج مشاريع 
النقل الكبرى والبنية التحتية 

األساسية إلى استثمارات ودعم 
من احلكومة مباشرة أو من خالل 

الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص.

وضع استراتيجيات حتفز   •
االستثمارات لتطوير القطاع 

وذلك لغايات حتفيز النمو 
االقتصادي والذي يتحقق بوجود 

نقل فعال وذي كفاءة.
التأكيد على البعد االقليمي   •

واالستفادة من املوقع اجلغرايف 
لألردن واستثماره بالشكل االمثل.

خلق بيئة 
استثمارية جاذبة 

قادرة على جذب 
رؤوس األموال 

األجنبية وتشجيع 
االستثمارات 

احمللية.

  أسرع من 
اخلطة. 2. إجناز وثيقة النقل البري.

متأخر 
عن

اخلطة.

3. مشروع دعم أجور طالب 
اجلامعات الرسمية.

  أسرع من 
اخلطة.

حتديث أسطول حافالت النقل 
العام، لتتوافق مع التنفيذ 

التدريجي ملستويات الشبكة 
الهرمية )مستمر(.

  تطوير 
األنظمة 

املتصلة 
مبواصفات 

املركبات 
)السالمة 
والبيئة(.

 تقليل اآلثار 
البيئية 

السلبية لقطاع 
النقل.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )6(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لقطاع 
النقل اجلوي )هيئة تنظيم الطيران املدني( 

حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

 إعداد خطة تصحيحية 
ملالحظات منظمة الطيران املدني 

الدولي.

الرفع والتحسني 
ملستوى التصنيف 

العاملي للتطبيق 
الفعال للسالمة 

اجلوية وأمن الطيران 
املدني.

استدامة تعزيز 
سالمة الطيران 

املدني وأمنه 
بحسب املتطلبات 

الوطنية 
والدولية.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

 خلق بيئة استثمارية 
جاذبة قادرة على 

جذب رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.إصدار نظام التنظيم اإلداري 
للهيئة.

تعديل النظام 
اإلداري للهيئة.

تعزيز 
االستقاللية 

املالية واإلدارية 
للهيئة.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.عقد أو تعديل االتفاقيات 
الثنائية لتحرير خدمات النقل 

اجلوي على أسس تبادلية.

حترير األجواء مع 
الدول املستهدفة 

على أسس تبادلية. جعل األردن 
مركزًا إقليميًا 
للنقل اجلوي.

التأكيد على البعد اإلقليمي 
واالستفادة من املوقع 

اجلغرايف لألردن.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.تطوير تشريعات الطيران 
املدني واعتماد نهج التعليمات 

الذكية.  تعزيز اإلطار 
التنظيمي والرقابي.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

لم يبدأ 
بعد.

2.إقرار تعليمات الطيران املدني 
جزء )211( حقوق املسافرين 

ذوي اإلعاقة.

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1. حتديث األجهزة املالحية يف 
املطارات واحملطات وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية يف مرافق 

الطيران املدني 
وتعزيز املستوى 

التنافسي لألردن 
يف خدمات املالحة 

اجلوية.

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

استكمال البنية األساسية 
للشبكات احلالية واالستغالل 

يتقدم األمثل ملرافق النقل.
بحسب 
اخلطة.

2.توفير األجهزة، واألنظمة 
احلاسوبية، وتطويرها وحتديثها.
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يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1. بناء القدرات املؤسسية.

)1( رفع مستوى 
القدرات 

املؤسسية 
وجتذير ثقافة 

التميز.

)5( رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي.

)3( استكمال البنية 
األساسية للشبكات 

احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل. خلق بيئة 

استثمارية جاذبة 
قادرة على جذب 

رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

2. مشاركة خبراء الهيئة يف 
مهام املؤسسات الدولية جلعل 

الهيئة بيت خبرة.

لم يبدأ 
بعد.

3.استقطاب الفعاليات 
الدولية وعقدها بالطرق 

التكنولوجية احلديثة.

لم يبدأ 
بعد.

إبرام اتفاقية مع هيئة تنشيط 
السياحة إلدارة املؤمترات.

)2( إبرام مذكرات 
تفاهم مع 
املؤسسات 
الوطنية.

لم يبدأ 
بعد.

إنشاء، وحدة االتصال، واإلعالم 
وتفعيلها.

)3( تعزيز وسائل 
االتصال مع اجلمهور 
واملؤسسات الوطنية 

والدولية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

تصنيف املعلومات وإعادة 
هندسة اإلجراءات.

)4( التحول 
اإللكتروني 

وأمتتة اخلدمات 
لزيادة الكفاءة 

والفاعلية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

حتديث املوقع اإللكتروني 
للهيئة.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.تعديل تعليمات بيئة الطيران 
املدني )301( بإضافة اجلزء 

الفرعي )أ(.
االلتزام الدولي 

باحلفاظ على 
البيئة من 

االنبعاثات 
والضجيج.

حماية البيئة 
وفقًا للمتطلبات 

الدولية.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
يتقدم البيئة وتأمني نقل آمن.

بحسب 
اخلطة.

2.تعديل تعليمات بيئة الطيران 
املدني )301( بإضافة اجلزء 

الفرعي )ب(.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )7(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية )الهيئة 
البحرية األردنية(

حالة املشروع املشروع البرنامج الهدف االستراتيجي مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

لم يبدأ بعد. 1. إنشاء مركز للتحقيق يف 
احلوادث البحرية. تطوير خدمات النقل 

البحري.

تشجيع الشراكة 
مع القطاع اخلاص 

لزيادة االستثمارات 
يف قطاع النقل 

البحري.

تعزيز دور القطاع 
اخلاص يف قطاع 
النقل، إذ حتتاج 

مشاريع النقل 
الكبرى والبنية 

التحتية األساسية 
إلى استثمارات 

ودعم من احلكومة 
مباشرة أو من 

خالل الشراكة 
بني القطاعني 

العام واخلاص، 
والتأكيد على 

البعد اإلقليمي 
واالستفادة من 
املوقع اجلغرايف 

لألردن واستثماره 
االستثمار األفضل.

خلق بيئة استثمارية 
جاذبة قادرة على 

جذب رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

لم يبدأ بعد. 2. إنشاء مركز للبحث واإلنقاذ.

متأخر عن

اخلطة.

1. حتديث أجهزة احملطة 
الساحلية الالسلكية ونظم 

املعلومات وتطويرهما.

تطوير نظام املعلومات 
املينائية وخدمة حركة 

السفن.

لم يبدأ بعد.
1.. دعم إنشاء الفنار البحري 

ونقطة مراقبة يف املنطقة 
اجلنوبية )رأس اليمنية(.

رفع مستوى السالمة يف 
ميناء العقبة وتطويره 

وتنفيذ التزامات الدولة 
الساحلية.

لم يبدأ بعد. 1. تشجيع تسجيل السفن حتت 
العلم األردني. تشجيع االستثمار يف 

مشاريع القطاع البحري 
لم يبدأ بعد.كافة. 2. تعزيز التعليم والتدريب 

البحري.

متأخر عن

اخلطة.
1.إصدار القانون البحري 

األردني.
إصدار القانون البحري 

األردني.

تطوير التشريعات 
الناظمة لقطاع 

النقل.

وضع استراتيجيات 
حتفز االستثمارات 

لتطوير القطاع 
وذلك لغايات 
حتفيز النمو 

االقتصادي والذي 
يتحقق بوجود 
نظام فعال وذي 

كفاءة.

يتقدم حسب

اخلطة.
2. إصدار التشريعات الناظمة 
)أنظمة وتعليمات( وحتديثها.

لم يبدأ بعد. 1. املصادقة على االتفاقيات 
البحرية الدولية. االنضمام إلى املعاهدات، 

واالتفاقيات، واملذكرات 
البحرية والدولية.

لم يبدأ بعد.
2. توقيع اتفاقيات التعاون 

البحري أو مذكرات التفاهم 
الثنائية.

يتقدم بحسب

اخلطة.

1. تدريب موظفي الهيئة 
البحرية األردنية وتأهيلهم ورفع 

قدراتهم.

تأهيل قدرات موظفي 
الهيئة البحرية األردنية 

والكوادر البحرية العاملة يف 
القطاع ورفعها.

بناء القدرات 
والتدريب يف مجال 

النقل.

يتقدم بحسب

اخلطة.

1.تنفيذ اخلطة التصحيحية 
الناجتة عن تدقيق اإلدارة 

.)IMSAS( البحرية اإللزامي متابعة نتائج تدقيق 
اإلدارة البحرية اإللزامي 

.)IMSAS(

مواءمة إجراءات العمل 
.)ISO( طبقًا ملواصفة

أمتتة اإلجراءات والتحول 
اإللكتروني والربط مع شبكة 

.SGN

رفع مستوى اإلدارة 
وتطوير األداء 

املؤسسي والشفافية.

تأمني نقل آمن 
وبتكلفة مقبولة 

لغايات حتقيق 
أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون 
خدمات النقل 

متاحة لشرائح 
املجتمع كافة 

بغض النظر عن 
الوضع االجتماعي 

واالقتصادي 
واألصل واجلنس 
واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

يتقدم بحسب

اخلطة.
مواءمة إجراءات العمل طبقًا 

.)ISO( ملواصفة

يتقدم بحسب

اخلطة.

التحول اإللكتروني يف إجراءات 
عمل الهيئة البحرية األردنية 

وخدماتها.  

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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2. اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(
درجة  على   )2023-2019( الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية  اخلطة  إعداد  جاء 
من  ُشّكل  والذي  الطرق،  على  للسالمة  الوطني  الفريق  خالل  من  التشاورية  من  عالية 
أيلول  الوزراء يف شهر  النقل مبوجب كتاب رئيس  وزارة  أمني عام  املعنية برئاسة  اجلهات 
املنعقدة  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  خالل  من  االستراتيجية  اخلطة  ُأقّرت  وقد   .2017
بتاريخ 27 آذار 2019 لتتعامل مع ملف تتعّدد فيه اجلهات املسؤولة. وتؤدي وزارة النقل 

يف هذه االستراتيجية دورًا تنسيقّيًا، إلى جانب كونه تنفيذيًا.

الناجتة  واإلصابات  والوفيات  املرورية  التصادمات  إلحصاءات  عرضًا  اخلطة  وتتضّمن 
عنها، ومدى التغّير يف هذه اإلحصاءات عبر السنني، وتعرف الهدف االستراتيجي العام 
لكل  الطرق  صدامات  عن  الناجمة  البليغة  واإلصابات  الوفيات  عدد  بتخفيض  املتمثل 
100 ألف نسمة بنسبة 20% خالل خمس سنوات )مبعدل تخفيض 4% سنويًا( ضمن 
والتنظيم  والهندسة  والرقابة  التشريعات  تتضمن  والتي  السبعة،  االستراتيجية  محاور 
وسالمة املركبات والدراسات واملعلومات والبيانات واإلسعاف واإلنقاذ والتوعية والتعليم، 
والتدريب، وأخيرًا اإلدارة والتنسيق. وُأعّد منوذج لتقارير ربعية الستراتيجية السالمة. 
تقييم  يتبعها  أشهر،  أربعة  كل  دورية  تقارير  إصدار  وجوب  على  اخلطة  مضمون  وينص 
نتائج  وُترفع  االستراتيجي  اخلطة  لهدف  حتقيقها  ومدى  املوضوعة  للبرامج  سنوي 
التقييم ملجلس الوزراء، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم عمل تعديل أو تغيير يف البرامج 

لتؤدي الغاية التي ُوضعت من أجلها.

وكما بّينت املراجعتان السابقتان )2019 و2020(، فإّن مناقشة وضع السالمة املرورية يف 
األردن، وتقييم الوضع الراهن ميثل حجر األساس ألّي خطة يؤَمل أن حتقق نتائج ملموسة 
أثناء إعدادها.  اتبعت  التي  التشاركية اإليجابية  إلى منهجية  أمر محمود، إضافة  وهو 
وبخصوص محاور اخلطة، ُيالَحظ تعّدد محاورها لتشمل جميع اجلوانب والعناصر التي 
املرورية. وقد ال تكون متوافقة متامًا مع احملاور اخلمسة  التصادمات  تسهم يف احلد من 
املركبة،  الطريق،  مستخدم  )اإلدارة،  املرورية  للسالمة  املتحدة  األمم  لعمل  األساسية 
الطريق، واإلسعاف واإلنقاذ(. وجتدر اإلشارة إلى أن برامج أولويات احلكومات لم تتناول 
تنفيذ محاور االستراتيجية، ولم ترصد يف موازنة وزارة النقل أو الهيئات التي تعمل حتت 
مظلتها مخصصات لذلك، مع أن فصل رقم )3101( يف قانون املوازنة املتصل بوزارة النقل 
يتضمن اإلشارة إلى قيام الوزارة بعدد من حمالت التوعية الداعمة حول سالمة الطرق 

ومعايير السالمة.
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3. البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة
يشير البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024( إلى عدد من اإلصالحات 
يف قطاع النقل، وبالتحديد النقل البري، وخاصة تطوير منظومة النقل العام التي تعدُّ 

حتديًا رئيسًا يجب إيالؤه األهمية التي يستحقها، وتشمل اإلصالحات ما يلي:

إطالق مشاريع جتميع خطوط النقل وحتديثها.  •
اعتماد األنظمة الذكية يف إدارة النقل العام.  •

مراجعة جداول التعرفة وآلية احتسابها.  •
وضع معايير اخلدمة يف النقل العام واعتمادها.  •

حتديث مواصفات استيراد الشاحنات.  •
مراجعة برامج حتفيز حتديث أسطول الشاحنات.  •

مراجعة اللوائح اخلاصة بقواعد السلوك يف النقل العام.  •

وتتضمن أيضًا بعض اإلصالحات التي ستنعكس ضمنًا على قطاع النقل، منها دراسة واقع 
الرقمّي  االقتصاد  إلى  ل  والتحوُّ واملدن،  السياحية  املواقع  بني  الداخلي  النقل  خدمات 
والنقل  الذكّية  املدن  لتمكني  املتقّدمة،  الرقمية  التحتية  البنية  وتطوير  واألخضر 
الذكي. وتسعى احلكومة إلى تعزيز القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية، ووضع برامج 
متخصصة للنهوض بالقطاعات التي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا )مثل النقل والسياحة(. 
أما يف مجال خدمات البنية التحتية، تضمن احملور اخلامس حتسني جودة البنية التحتية 
للنقل العام والطرق واملطارات، وستعمل احلكومة على تطوير خدمات النقل احلضرّي من 
النظيفة، وإطالق مشروع السكك  الطاقة  الذكّية، وتوظيف  النقل  أنظمة  خالل تطبيق 
احلديدية، واتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى حتسني كفاءة النقل العام واستدامته، وربطه 
لتحفيز  باإلنتاج  املرتبطة  التكاليف  خفض  وبالتالي  املختلفة،  احليوية  بالقطاعات 

االستثمار والقطاعات اإلنتاجية.  

النقل  منظومة  بتحسني  يعنى  استراتيجيًا  توجهًا  البرنامج  يف  النقل  محور  ويتناول 
العام املستدام وتفعيلها، وزيادة كفاءة وسائل النقل العام من خالل توظيف التكنولوجيا 
وذلك  القطاع،  يف  العاملني  قدرات  وبناء  الذكية،  واحللول  املتجددة  الطاقة  واستخدام 
إضافة  واألفراد،  البضائع  حركة  من  حّدت  التي  اإلقليمية  واألزمات  التحديات  ملواجهة 
إلى الزيادة السكانية املّطردة سواء يف الوضع الطبيعي أو الطارئ نتيجة اللجوء القسري 
الذي يزيد من الطلب على نقل البضائع والركاب، ويتزايد بوتيرة متسارعة، وخاصة يف 
املناطق احلضرية الرئيسة، وعلى طول املمرات الرئيسة وما ينتج عن ذلك من ارتفاع يف 

معدالت حوادث النقل واإلصابات والوفيات الناجتة عنها والتلوث البيئي. 
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على  احلفاظ  يتطلب  العاملية  التجارة  اتفاقيات  إلى  واالنضمام  العوملة  موضوع  أن  كما 
النقل من حيث رفع مستوى كفاءته  التنافسية لالقتصاد الوطني مبا فيها قطاع  املزايا 
موقع  من  االستفادة  تشمل  والتي  لذلك،  املتاحة  الفرص  من  واالستفادة  وفعاليته، 
مع  املشاركة  وتعزيز  القائمة،  النقل  لشبكات  األمثل  واالستخدام  االستراتيجي،  األردن 
القطاع اخلاص يف تنفيذ املشاريع وتشغيل البنية التحتية للنقل، لرفع سوية اخلدمات 
العام، وتوظيف  النقل  إدارة القطاع اخلاص لتشغيل قطاع  املقدمة للمواطنني من خالل 
التكنولوجيا لتحسني منظومة النقل العام املستدام وتفعيلها وزيادة كفاءتها. وبناء على 
متكاملة  نقل  منظومة  توفير  واملتضمن  النقل  بقطاع  املتصل  الهدف  ولتحقيق  سبق  ما 
أو  أهداف فرعية  للنقل، مت صياغة ستة  مستدامة ومرنة، وجعل األردن مركزًا محوريًا 
مرحلية تغطي أمناط النقل واخلدمات املساندة )األرصاد اجلوية(، ووضع مؤشرات أداء 
خالل مّدة البرنامج، تختلف يف بعض منها مع ما جاء يف قانون املوازنة العامة لسنة2021، 
إلى توقعات  البحري واجلوي، وهي كذلك تشير  النقل  وخاصة يف ما يتصل مبنظومتي 
إيجابية إلى حد ما. ويبني البرنامج التنفيذي توقع زيادة يف عدد مشاريع الشراكة مع 
القطاع اخلاص لتصل إلى ثالثة يف 2022 مقارنة بــــمشروع واحد يف عام 2021 )اجلدول 

رقم 8(.
اجلدول رقم )8(: األهداف واملؤشرات لقطاع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي 

التأشيري )2024-2021(

اجلهة 
املعنية

املستهدف الفعلي 
2019

األساس 
2014

األهداف/ املؤشرات  
2024 2023 2022 2021

الهدف القطاعي )1(: توفير منظومة نقل متكاملة مستدامة ومرنة، وجعل األردن مركزًا محوريًا للنقل.

وزارة النقل 6.8 % 6.5 % 6.4 %  %
6.3

6.2 % 8.7 % النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي. 1

وزارة النقل 67 67 67 67 84 68
مرتبة األردن يف التقارير الصادرة عن 
البنك الدولي من حيث مؤشر األداء 

اللوجستي LPI )من 160 دولة(. 
2

وزارة النقل 4.35 4.3 4.25 4.2 4.067 4.1
مؤشر البنية التحتية للنقل يف تقرير 

التنافسية العاملي.  3

الهدف املرحلي )1(: تطوير قطاع النقل، وتنظيمه، ورفع قدراته وكفاءته.

وزارة النقل 3 3 3 1 1 1
عدد مشاريع الشراكة مع القطاع 

اخلاص. 4

الهدف املرحلي )2(: تطوير منظومة النقل العام.

وزارة النقل 0.95 0.9 0.85 0.85 0.62 1.2 عدد الباصات لكل 1000 نسمة. 5

الهدف املرحلي )3(: تطوير منظومة النقل البحري.
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اجلهة 
املعنية

املستهدف الفعلي 
2019

األساس 
2014

األهداف/ املؤشرات  
2024 2023 2022 2021

الهيئة 
البحرية 
األردنية

50 45 40 35 32 28
لة حتت العَلم  عدد السفن املسجَّ

األردني. 6

الهدف املرحلي )4(: تطوير منظومة النقل اجلوي.

هيئة 
تنظيم 

الطيران 
املدني

53 51.5 50 48.5 47 26
عدد الطائرات العابرة لألجواء 

األردنية )ألف طائرة ). 7

شركة 
املطارات 
األردنية

750 550 350 7.1 9.6 73.2
عدد املسافرين يف السنة/ مطار عّمان 

املدني )ألف(. 8

الهدف املرحلي )5(: تطوير منظومة النقل السككي.

مؤسسة 
اخلط 

احلديدي 
احلجازي

%100 %66 %20 0
نسبة إجناز مشروع بناء 190 مخزنًا 

جتاريًا. 9

الهدف املرحلي )6(: تطوير خدمات األرصاد اجلوية.

وزارة النقل 2 2 2 2 1 0 عدد الرادارات اجلوية. 10

وزارة النقل 50 50 48 38 38 13 عدد محطات الرصد اجلوي اآللي. 11

املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.

التي  املشاريع  تكاليف  ُقّدرت  املتوقعة،  املؤشرات  وحتقيق  األهداف  هذه  إلى  وللوصول 
صنفت ضمن األولويات بقيمة 448.577 مليون دينار تشكل 5.9% من التكلفة املتوقعة 
لتنفيذ أولويات البرنامج البالغة 7.6 مليار دينار من أصل ما مجموعه حوالي 16 مليار 
احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات  من  الواردة  كافة  واملشاريع  البرامج  تكاليف  متثل  دينار، 
بت بحسب األولوية تبعًا ملعايير رئيسة، أهّمها مدى ارتباطها بتحقيق األهداف  والتي ُرتِّ
القطاعية والوطنية، وجاهزيتها للتنفيذ، ومساهمتها يف حتقيق أثر إيجابي على النمو 
قطاع  أولويات   )9( رقم  اجلدول  ويبني  للمواطن.  املعيشي  املستوى  وحتسني  والتشغيل، 

النقل.
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اجلدول رقم )9(: أولويات مشاريع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري 
)2024-2021(

التكاليف التأشيرية )ألف دينار( التكلفة 
الكلية 
)ألف 
دينار(

اسم املشروع
2024 2023 2022 2021

تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات النقل احلالية
35,550 35,554 26,663 18,200 115,967 خط الباص السريع بني عّمان والزرقاء. 
27,500 27,500 27,500 4,200 86,700 إنشاء الشبكة الوطنية للسكك احلديدية. 

حتسني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها

34,900 30,000 25,000 2,000 91,900 إدخال نظام النقل الذكّي لتحسني خدمات 
النقل العام.

78 79 79 79 315 التطوير احلضري ملركز النقل الرئيس يف 
منطقة احملطة.    

تطوير القطاع البحري

8,000 10,000 10,000 0 28,000  إنشاء الرصيف اإلضايف يف قاعدة األمير هاشم 
بن عبد اهلل الثاني البحرية.

8,000 15,000 20,000 2,000 45,000 إنشاء ميناء السفن السياحية. 
منظومة النقل اجلوي واحملافظة على أمن الطيران وسالمته

0 3,000 6,000 12,700 21,700 تطوير مطار امللك حسني الدولي/ العقبة. 
9,250 6,000 7,000 3,750 26,000 مشاريع مختلفة لغايات ترخيص مطار ماركا. 
1,590 0 0 0 1,590 حتديث أبنية مرافق مطار ماركا وصيانتها. 

7,415 7,415 7,415 4,760 27,005 حتديث األجهزة املالحية يف احملطات واملطارات 
وتطويرها.

تطوير منظومة السكك احلديدية

0 0 0 1,900 1,900 دراسة مشروع شبكة السكك احلديدية بني 
العقبة وميناء املاضونة البري. 

ر أحوال الطقس تعزيز استخدام التكنولوجيا املتطورة إلصدار التحذيرات واإلنذارات املبكرة املرتبطة بتغيُّ
0 0 1,000 1,000 2,000 تشغيل "رادار" جديد.
0 0 250 250 500 تطوير نظام متكامل لألرصاد اجلوية. 

املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.

ومتثل تكاليف املشاريع ضمن هدف تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات 
45% من التكاليف الكلية للمشاريع، تليها تلك املتصلة بتحسني  النقل احلالية حوالي 
العام  النقل  مشاريع  تكلفة  ومتثل   .)%20.6( وجاذبيتها  العام  النقل  خدمات  نوعية 
بحسب أمناط الدخل واخلدمات املساندة حوالي 46.4%، تليها املشاريع املتصلة مبنظومة 
السكك احلديدية )19.8%(. كما يشير اجلدول رقم )10( إلى أن تكلفة مشاريع النقل 
والتي  البرنامج،  يف  التحتية  البنية  مشاريع  تكاليف  من   %20.3 تشكل  وبرامجه  العام 
تشكل بدورها 29.1% من مجموع تكاليف البرامج واملشاريع. ويشير اجلدول كذلك إلى 
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5.9%، وهي تقل عن  أن نسبة مشاريع النقل من مجموع تكاليف البرامج واملشاريع هي 
مساهمة قطاع النقل بالناجت احمللي اإلجمالي املتوقعة خالل مّدة البرنامج )6.3% إلى 

.)%6.8

اجلدول رقم )10(: تكاليف مشاريع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري 
بحسب الهدف االستراتيجي والنمط

أولويات املشاريع بحسب األهداف املرحلية لقطاع النقل واخلدمات املساندة
النسبة من اإلجمالي التكلفة املقدرة )ألف دينار( الهدف

2024 2023 2022 2021 الكلفة الكلية 2024 2023 2022 2021
التكلفة 

الكلية

%47.7 %46.9 %41.4 %44.1 %45.2 63,050 63,054 54,163 22,400 202,667
تطوير البنية التحتية 

واالستغالل األمثل 
لشبكات النقل احلالية.

%26.4 %22.4 %19.2 %4.1 %20.6 34,978 30,079 25,079 2,079 92,215
حتسني نوعية خدمات 
النقل العام وجاذبيتها.

%12.1 %18.6 %22.9 %3.9 %16.3 16,000 25,000 30,000 2,000 73,000
تطوير القطاع 

البحري.

%13.8 %12.2 %15.6 %41.7 %17.0 18,255 16,415 20,415 21,210 76,295
منظومة النقل اجلوي 

واحملافظة على أمن 
الطيران وسالمته.

%0.0 %0.0 %0.0 %3.7 %0.4 0 0 0 1,900 1,900
تطوير منظومة 

السكك احلديدية.

%0.0 %0.0 %1.0 %2.5 %0.6 0 0 1,250 1,250 2,500

تعزيز استخدام 
التكنولوجيا املتطورة 

إلصدار التحذيرات 
واإلنذارات املبكرة. 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 املجموع
أولويات املشاريع بحسب أمناط النقل واخلدمات املساندة

%53.3 %48.8 %39.5 %39.9 %46.4 70,528 65,633 51,742 20,279 208,182 النقل العام.

%20.8 %20.4 %21.0 %12.0 %19.8 27,500 27,500 27,500 6,100 88,600 السكك احلديدية.

%12.1 %18.6 %22.9 %3.9 %16.3 16,000 25,000 30,000 2,000 73,000 النقل البحري.

%13.8 %12.2 %15.6 %41.7 %17.0 18,255 16,415 20,415 21,210 76,295 النقل اجلوي.

%0.0 %0.0 %1.0 %2.5 %0.6 0 0 1250 1250 2500 األرصاد اجلوية.

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 املجموع

امللخص اإلجمالي

2024 2023 2022 2021
التكلفة الكلية 

)ألف دينار( البرنامج/ املشاريع

132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 قطاع النقل.

299,000 615,300 785,300 507,700 2,207,500 خدمات البنية التحتية.

1,798,400 1,917,100 2,035,800 1,842,200 7,593,500 مجموع تكاليف البرامج واملشاريع.

%16.6 %32.1 %38.6 %27.6 %29.1
نسبة البنية التحتية من مجموع تكاليف البرامج 

واملشاريع.
%44.2 %21.9 %16.7 %10.0 %20.3 نسبة مشاريع النقل من مشاريع البنية التحتية.

%7.4 %7.0 %6.4 %2.8 %5.9
نسبة مشاريع النقل من مجموع تكاليف البرامج 

واملشاريع.
6.8% 6.5% 6.4% 6.3% - مساهمة قطاع النقل بالناجت احمللي اإلجمالي.

 املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.
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4.مشاريع النقل يف حدود أمانة عمان
أمانة  النقل، فقد قامت  أمانة عمان لتطوير منظومة  مت تضمني برامج عمل سنوية يف 
واململوكة  عمان"  "باص  متتلك  التي  للنقل"  عمان  "رؤية  شركة  خالل  من  الكبرى  عمان 
بطرح  الكبرى،  عمان  ألمانة  االستثمارية  الذراع  تعد  التي  لالستثمار"  "رؤية  لشركة 
150 حافلة  عطاء من خالل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار بالتعاون مع األمانة لشراء 
نقل جديدة، 15 منها تعمل بالطاقة الكهربائية، و135 األخرى تعمل بالديزل، وسيكون 
خطة  من  الثانية  املرحلة  ضمن  وذلك  اإلحالة،  تاريخ  من  أشهر  عشرة  خالل  التوريد 
األمانة لتعزيز أسطول النقل العام يف العاصمة، إذ غطت املرحلة األولى 11 منطقة تابعة 
لألمانة، من أصل 22، هي: املدينة، العبدلي، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، 
اجلبيهة، تالع العلي، النصر، وماركا، من خالل تشغيل 135 حافلة، 52 منها كبيرة بسعة 
59 راكبًا، و83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكبًا. إضافة إلى إطالق تطبيق على الهواتف 
الذكية بهدف تتبع احلافالت أثناء عملها، وخريطة مسار احلافالت، والدفع اإللكتروني، 

إضافة إلى إمكانية شحن بطاقات احلافلة.

أما يف ما يتصل مبشروع باص التردد السريع، فقد أعلنت األمانة سابقًا عن إجناز أكثر من 
13 عطاًء اشتملت على مسارات بأطوال  90% من املشروع داخل عّمان، بعد أن طرحت 
متنوعة وجسور رئيسة وأنفاق. ويف نهاية شهر متوز بدأ التشغيل التجريبي للمسار األول 
24 حافلة، وذلك بدءًا  العاصمة عّمان من خالل  الترّدد داخل  الباص سريع  من مشروع 
الرياضية، ومن ثم  رانيا مرورًا بدوار املدينة  امللكة  من محطة ركاب صويلح باجتاه شارع 
االجتاه إلى الدوار اخلامس وصواًل إلى محطة رأس العني وبالعكس، وذلك بعد أن اكتملت 
أعمال البنية التحتية فيه، وما زال العمل جاريًا يف املسار الثاني للمشروع، بل شارف على 
االنتهاء، وسيصار إلى تشغيله أيضًا بوصفه مرحلة جتريبية ثانية من خالل شركة "رؤية 
عمان"، وهو بانتظار االنتهاء من العمل فيه بالوصلة ما بني عّمان والزرقاء، والتي أجنز 
لهذه  املوحد  التشغيل  يتم  وحتى  والرابعة.  الثالثة  احلزمتني  أعمال  من   %70 من  أكثر 
إعداد  حاليًا  يتم  بعطاء  اختيارها  سيتم  متخصصة  شركة  خالل  من  سيكون  املشاريع 
الوثائق اخلاصة به. وقد أعلن البنك الدولي على موقعه عن فتح الباب لتقدمي رسائل 
من  الثانية  للمرحلة  والتصاميم  الفنية  الدراسات  عمل  يف  املشاركة  يف  للراغبني  اهتمام 
مشروع باص التردد السريع يف عّمان، لتغطي مساحة أكبر من املدينة بطول 50 كم، ومت 

إحالة العطاء على مستشار أجنبي مع مستشار أردني. 

احملطة  من  ويبدأ  اليرموك  شارع  األول:  هي:  مسارات،  أربعة  من  الثانية  املرحلة  وتتكون 
الصخرة  شارع  باجتاه  مرورًا  اجلمرك  دوار  من  والثاني:  األوسط؛  الشرق  دوار  باجتاه 
صويلح؛  محطة  إلى  وصواًل  املطار  شارع  باجتاه  ناعور  جسر  القدس-  شارع  املشرفة- 
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والثالث: دوار اجلمرك- شارع احلرية- إشارات اإلرسال باجتاه شارع الصديق- وصواًل إلى 
تقاطع البنك العربي؛ والرابع: )ممر( عبدون باجتاه تقاطع مرج احلمام مع وجود نقاط 

التقاء يف كل من تقاطع البنك العربي وتقاطع مرج احلمام.

أولويات النقل في عهد آخر حكومتين
احلكومة عمل  ألولويات  النهضة"  خطى  "على  برنامج  السابقة  احلكومة   أعدت 

احلديثة،  التحتّية  البنية  توفير  بهدف  كورونا،  جائحة  قبل  وذلك   ،)2020-2019(
وإعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر إنتاجّية وفعالّية، ولتطوير خدمات نقل نوعّية وآِمنة 

حتافظ على الّسالمة والبيئة، لينعكس أثرها اإليجابي على املواطن وعلى االقتصاد. 

واعُتمدت املؤشرات التالية لقياس مدى التقدم يف حتقيق أهداف البرنامج، وتتضمن:

زيادة نسبة استخدام النقل العام )Mode Share( من 11% إلى 15% مع نهاية   •
عام 2020.  

زيادة عدد احلافالت العاملة لكل ألف مواطن بنسبة 11% مع نهاية عام 2020.  •

حتديث 25% من أسطول حافالت النقل العام مع نهاية عام .2020  •

نسبة  وحتديد  العام،  النقل  خدمات  نوعية  لتحسني  الذكي  النقل  نظام  تنفيذ   •
وإربد  جرش  من  كل  يف  ووصولها  العام  النقل  حافالت  انطالق  مواعيد  يف  الدقة 

وعّمان، مع تطبيق نظام النقل الذكي.

وتضمن البرنامج سلسلة من اإلجراءات ضمن ثالثة محاور رئيسة، كما هو مبني يف اجلدول 
رقم )11(، إضافة إلى إدخال مفهوم جديد يف برنامج دعم خدمات النقل العام، وشمول 

عدد من األسر فيه.
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 اجلدول رقم )11(: برنامج "على خطى النهضة" ألولويات عمل احلكومة
)2020-2019(

احملور األول: توفير شبكات نقل 
ذات فعالية وموثوقية وتردد 

منتظم.

احملور الثاني: تطوير منظومة 
نقل عام متكاملة مستدامة 

ومرنة تعمل على خدمة املواطن 
والتخفيف عليه.

احملور الثالث: تعزيز السلوكات 
اإليجابية والسالمة الستخدام 

النقل العام.

تشغيل خط الباص السريع بني 
عّمان والزرقاء مع نهاية عام 

.2020

تنفيذ مخرجات املخطط 
الشمولي يف محافظة جرش، 

ويتضمن إعادة هيكلة خطوط 
النقل العام يف محافظة جرش، 

وإعداد خطة تشغيلية تشمل 
جتهيز البنية التحتية، وائتالف 

املالكني يف الشركات، وشراء 
احلافالت، وتطبيق نظام التتبع 

والدفع اإللكتروني خالل عام 
.2019

تأهيل 6,000 سائق حافلة نقل 
عام ونقل مدرسي، وتأهيلهم 

لتقدمي خدمات نقل أفضل 
للركاب.

تشغيل الباص السريع يف عّمان 
مع نهاية عام 2020.

تشجيع إقامة مواقع اصطفاف 
السيارات بالشراكة مع القطاع 

اخلاص والبلديات بالقرب 
من خطوط النقل ومحطات 

احلافالت.

تدريب فرق عمل مخصصة 
للشرطة، مبا فيها الشرطة 

النسائية، لالستجابة لشكاوى 
سوء السلوك يف وسائط النقل 

العام.

إدخال نظام النقل الذكي لتتبع 
مواعيد رحالت حافالت النقل 

العام وتنظيم حركة النقل 
للمواطنني وتقدمي الشكاوى 

واملقترحات والتتبع مع نهاية عام 
.2020

تفعيل نظام النقل املدرسي 
ودخول 1,000 حافلة مدرسية 

مرخصة يف اخلدمة يف إقليمي 
الشمال واجلنوب.

تعزيز السالمة املرورية من خالل 
تشديد تطبيق أحكام قانون 

إدارة السير على وسائط النقل 
العام.

إدخال نظام الدفع اإللكتروني 
ألجور النقل، مع إمكانية 

طرح تذاكر أسبوعية وشهرية 
مخفضة تشمل استخدام 

خطوط النقل داخل املدن.

تفعيل إشارات مرور املشاة على 
اإلشارات الضوئية والتقاطعات 

الرئيسة داخل املدن.

تشغيل 351 حافلة جديدة مع 
نهاية عام 2020 داخل منطقة 

أمانة عمان الكبرى.

تشجيع املواطنني على استخدام 
ها وسيلة  الدراجات الهوائية بعدِّ

للتنقل داخل املدن واألحياء، 
وإنشاء مسارات خاصة بها يف 

بعض الشوارع.
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وباستثناء شراء 135 باصًا ضمن إطار شركة "رؤية عمان"، وطرح عطاء لشراء 150 باصًا، 
فما زالت هذه اإلجراءات تراوح مكانها. ويف النصف الثاني من العام احلالي 2021، أعّدت 
تضمنت   )2023-2021( االقتصادي  احلكومة  عمل  أولويات  برنامج  احلالية  احلكومة 

ثالث أولويات، على النحو التالي:

تشغيل حافالت التردد السريع عّمان- الزرقاء بحلول الربع الرابع من عام 2023   •
وبتكلفة متوقعة بحوالي 30 مليون دينار وبالشراكة مع القطاع اخلاص.

األولى(  )املرحلة  الوطني  احلديد  سكة  مشروع  على  العمل  إلطالق  التحضير   •
إلنشاء سكة حديد تربط ما بني املوانئ البحرية يف العقبة وصواًل للميناء البري 

يف املاضونة/ عّمان، وبالشراكة مع القطاع اخلاص بتكلفة6.1  مليار دينار.

األولى(  )املرحلة  العام  النقل  خدمات  نوعية  لتحسني  الذكي  النقل  نظام  تنفيذ   •
اجلامعات  وخطوط  جرش  محافظة  يف  وتنفيذها  الذكية  األنظمة  بتشغيل 

الرسمية بواقع 622 واسطة نقل بتكلفة مليوني دينار. 

خطى  على  برنامج  يف  سابقًا  وردا  قد  مشاريع  ثالثة  أصل  من  مشروعني  أن  يظهر  وهذا 
النهضة )2019-2020(، ولم يأِت البرنامج املقترح على كثير من اإلجراءات التي تناولها 

البرنامج السابق، كما لم يحّدد هذا البرنامج مؤشرات لألداء.

ربط االستراتيجيات بالموازنات  
استراتيجيات  أن  مظّلتها تبني  حتت  التي تعمل  والهيئات  النقل  وزارة  دراسة موازنات  إن 
إلى  املوازنة  يف  املدرجُة  املشاريع  وتتطابق  املوازنات.  على  مباشرة  عكسها  يتم  املؤسسات 
األداء  مؤشرات  اعتماد  ويتم  النقل،  وزارة  استراتيجية  يف  املدرجة  تلك  مع  كبير  حّد 
لألهداف االستراتيجية القطاعية ولألمناط املختلفة، وإن اختلفت يف بعض األحيان عن 
برامج أولويات العمل االقتصادية للحكومات املتعاقبة. ويالحظ أن موازنة 2021 بقيت 
متحفظة يف ظل استمرار اجلائحة، حتى أنها صدرت بدون أرقام موازنة 2020 بعد إعادة 
بناًء  والرأسمالية  التشغيلية  النفقات  على  طرأت  التي  التخفيضات  لتعكس  تقديرها، 
على قرار مجلس الوزراء رقم )9359( بتاريخ 27 أّيار 2020. ويالحظ أن نسبة النفقات 
املبالغ  الرأسمالية انخفضت أيضًا بسبب اجلائحة، وُيتوقع أن تزيد نسبتها من إجمالي 
وزارة  مخصصات  نسبة  ارتفاع  إلى  املوازنة  أرقام  تشير  القادمة.كما  األعوام  يف  املرصودة 
النقل للسنوات القادمة وانخفاض نسبة مخصصات هيئة النقل البري، كما هو مبني يف 

اجلدول رقم )12(. 
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 اجلدول رقم )12(: مخصصات وزارة النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلتها 
يف موازنة 2021

تأشيري تأشيري مقّدر إعادة تقدير مقّدر فعلي
الوصف الوزارة/الدائرة

2023 2022 2021 2020 2020 2019

2,989,000 2,964,000 2,939,000 1,151,000 1,284,000 1,145,182
مجموع النفقات 

اجلارية
وزارة النقل

39,280,000 33,430,000 23,610,000 22,785,000 28,686,000 21,091,337
مجموع النفقات 

الرأسمالية
42,269,000 36,394,000 26,549,000 23,936,000 29,970,000 22,236,519 املجموع

1,767,000 1,753,000 1,739,000 1,668,000 1,814,000 1,610,051
مجموع النفقات 

اجلارية
دائرة األرصاد 

150,000اجلوية 200,000 250,000 400,000 450,000 387,233
مجموع النفقات 

الرأسمالية
1,917,000 1,953,000 1,989,000 2,068,000 2,264,000 1,997,284 املجموع

2,256,000 2,233,000 2,213,000 2,066,000 2,173,000 2,096,450
مجموع النفقات 

اجلارية
هيئة النقل 

9,850,000البري 10,170,000 7,655,000 9,475,000 12,875,000 14,651,634
مجموع النفقات 

الرأسمالية
2,256,000 12,403,000 9,868,000 11,541,000 15,048,000 16,748,084 املجموع

9,850,000 7,496,000 7,408,000 6,830,000 7,498,000 7,296,397
مجموع النفقات 

اجلارية
هيئة الطيران 

9,850,000املدني 3,400,000 3,250,000 3,337,000 3,337,500 3,054,775
مجموع النفقات 

الرأسمالية
12,106,000 10,896,000 10,658,000 10,167,000 10,835,500 10,351,172 اإلجمالي

7,586,000 1,381,000 1,364,000 1,277,000 1,368,000 1,272,800
مجموع النفقات 

اجلارية
الهيئة البحرية 

3,400,000األردنية 75,000 215,000 138,000 138,750 84,949
مجموع النفقات 

الرأسمالية
3,400,000 1,456,000 1,579,000 1,415,000 1,506,750 1,357,749 اإلجمالي

امللخص
14,228,000 14,074,000 13,924,000 12,992,000 14,137,000 13,420,880 مجموع النفقات اجلارية

52,580,000 47,075,000 34,730,000 36,135,000 45,487,250 39,269,928 مجموع النفقات الرأسمالية

66,808,000 61,149,000 48,654,000 49,127,000 59,624,250 52,690,808 اإلجمالي

%78.7 %77.0 %71.4 %73.6 %76.3 %74.5
نسبة النفقات الرأسمالية 

من اإلجمالي
نسبة موازنة الوزارة/ الهيئة من موازنة القطاع

%63.3 %59.5 %54.6 %48.7 %50.3 %42.2 وزارة النقل

%4.2 %3.8 %3.8 دائرة األرصاد اجلوية

%18.1 %20.3 %20.3 %23.5 %25.2 %31.8 هيئة النقل البري

%16.4 %17.8 %21.9 %20.7 %18.2 %19.6 هيئة الطيران املدني

%2.2 %2.4 %3.2 %2.9 %2.5 %2.6 الهيئة البحرية األردنية
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سابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020
القطاعات  على  وآثارها  كورونا  جائحة  أوج  يف  أجنزت  التي  السابقة  املراجعة  تضمّنت 
املختلفة عمومًا وعلى النقل خصوصًا، توصيات خلصت لبعض الِعَبر والدروس على النحو 

التالي: 

شكل  إذ  الفردية،  بامللكية  املرتبطة  املشاكل  معاجلة  وتيرة  من  التسريع  على  العمل   .1
دفعة  احلكومي  الدعم  على  للحصول  االجتماعي  الضمان  يف  االشتراك  اشتراط 
باجتاه دمج املشّغلني الفرديني وتنظيم عملهم، مع ضرورة النظر إلى هذا املوضوع نظرة 
وخاصة  الرقمي،  التحّول  من  واالستفادة  التكنولوجيا  استخدام  مراعاة  مع  تكاملية 
يف الدفع اإللكتروني، ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها، وليس االعتماد 
وحْسب على احللول "التقليدية" املتصلة بتأسيس شركات ودمج مشّغلني دون مراعاة 

مستوى اخلدمة املقّدمة.

دورًا  النقل  وزارة  إعطاء  ضرورة  حول   2019 عام  مراجعة  يف  جاء  ما  على  التأكيد   .2
تنسيقيًا وقياديًا يف ملف السالمة على الطرق، على نواٍح ومجاالت أخرى مثل النقل 
املركبات  جتّول  حظر  أيام  وحتديدًا  كورونا،  جائحة  شّكلت  لقد  املستدام.  احلضري 
يف شهَري آذار ونيسان 2020 فرصًة للمواطنني للتنّقل مشيًا أو باستخدام الدراجات 
اململكة  يف  والقرى  املدن  شوارع  جاهزية  حول  عامًا  حوارًا  ذلك  أطلق  وقد  الهوائية، 
حلركة املشاة والدراجات. ومع أن هذه األمور ال تقع ضمن صالحيات وزارة النقل، إاّل 
أن الوزارة ميكن أن تؤدي دورًا تنسيقيًا بني اجلهات املختلفة )قد تضّم وزارة األشغال، 
لوضع  وغيرها(  املركبات،  وترخيص  السير  وإدارة  والبلديات،  احمللية  اإلدارة  ووزارة 
تصّور عام للنهوض بوسائط النقل احلضري املستدام، مثل املشي واستخدام الدراجات 
وغيرها، وليكون للوزارة دور وعمل أكبر يشمل جوانب النقل املختلفة، والذي ال يندرج 

حاليًا ضمن ما تقوم به من أعمال. 

2019، ويف ظل األعباء املتزايدة على موازنة الدولة  تأكيدًا على ما جاء يف مراجعة   .3
نتيجة للجائحة، تنبغي اإلشارة إلى أن متطلبات املرحلة يف قطاع النقل ليست وحْسب 
وإدارتها  القائمة  التحتية  البنية  تشغيل  يف  بل  وتوسيعها،  التحتية  البنية  بناء  يف 
وصيانتها بكفاءة تضمن االستمرارية واالستدامة، لتزيد من كفاءة منظومة النقل يف 
تسهيل حركة األشخاص والبضائع بأقل التكاليف. إّن هذا التحّول يف املفاهيم يتطلب 
أساليب إدارة وكفاءات مختلفة، كما أنه يشّكل فرصة لتخفيض النفقات احلكومية عن 
طريق الدخول يف شراكات مع القطاع اخلاص يف مجاالت اإلدارة والتشغيل والصيانة. 
ويشار يف هذا الصدد إلى مشاريع مطار ماركا والسكك احلديدية، كما يشار إلى مشاريع 
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الباص السريع وأنظمة النقل الذكية، والتي ميكن تنفيذها وتشغيلها جميعها بطرق 
مبتكرة وبالشراكة مع القطاع اخلاص.

شّكلت اجلائحة اختبارًا ملنعة خدمات النقل املختلفة، وبرزت احلاجة إلى إعادة دراسة   .4
أمناط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها، وتوفير بعض املرونة يف تقدمي خدمات 
بتوفير  اخلارجي  النقل  لوسائط  السماح  )مثل  نفسها  الوسائط  باستخدام  متعّددة 
خدمات داخلية كما حصل فعاًل، أو السماح ملركبات النقل السياحي أو النقل املدرسي 
بتقدمي خدمات أخرى(. إّن توفير املرونة يف هذا املجال سيزيد منعة مقدمي اخلدمة 
األمناط  على  القائمني  املشّغلني  مصالح  مراعاة  بشرط  ولكن  األزمات،  مواجهة  يف 

املختلفة.

إلى  فُيشار  أعاله،  إليها  املشار  وآثارها  باجلائحة  مباشرة  املتصلة  األمور  إلى  إضافة    .5
البالد  النقل يف تقريَري حالة  السابقتني لقطاع  املراجعتني  ضرورة األخذ بتوصيات 

لعاَمي 2018 و2019، والتي تشمل:

آلية  وإيجاد  الفرعية،  للقطاعات  العابرة  الشمولية  االستراتيجيات  وضع    -
لتحديث االستراتيجيات واخلطط التنفيذية باستمرار، مبا يتواءم مع التغّيرات 
واملستجّدات وتوظيف التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر، وأيضًا مبا يتوافق مع الوثائق 
اجلديدة التي تصدر عن احلكومة، والتأكيد على إحلاق مشاريع الهيئات واملؤسسات 

ومبادراتها التي تعمل حتت مظّلة الوزارة ضمن اخلطة التنفيذية للوزارة.

مع  املرتبطة  القطاعات  استراتيجيات  بتكاملية  االستمرار  ضرورة  على  التأكيد   -
املعنية  املختلفة  املؤسسات  استراتيجيات  وكذلك  والطاقة،  النقل  مثل  بعضها، 
بقطاع النقل، مثل وزارة النقل وأمانة عّمان الكبرى والبلديات ووزارة األشغال العامة 

واإلسكان. 

منوذجًا  ها  ِبَعدِّ الطرق،  على  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  بتجربة  االهتمام   -
استحداث  ضرورة  على  والتأكيد  النقل،  لوزارة  والقيادي  التنسيقي  الدور  لتفعيل 
هيئة قيادية للسالمة املرورية قد تتمّثل مبجلس أعلى مثاًل برئاسة وزير النقل، 
على أن تكون الهيئة تابعًة للمجلس الوطني للسالمة املرورية الذي يترأسه رئيس 
الوزراء، وتنشأ مبوجب قانون، ومُتَنح الصالحيات، وتضطلع بدور مركزي يف إجناز 
جميع وظائف اإلدارة املؤسساتية من قيادة وتشجيع وتنشيط، لتتحمل مسؤولية 
املستهدفة  النتائج  وحتديد  املرورية  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  صياغة 
ص لهذه الهيئة ميزانية مستقلة لتمكينها من حتقيق الهدف املتمثل  منها. وُيخصَّ
بتخفيض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الصدامات املرورية. وأن تكون وزارة 
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النقل هي الهيئة القيادية، ما يفّعل دورها التنسيقي والرقابي مع اجلهات املعنّية.

إعادة ترتيب تقارير املتابعة الربعية، ليتم تصنيف املشاريع وفقًا لطبيعتها، ومتابعة   .6
التنفيذ يف كل نوع من املشاريع على حدة، واختيار بعض املؤشرات املبّسطة ومتابعتها، 

وربط املشاريع مبؤشرات األداء ربطًا صريحًا.

املتابعة  تقارير  ترتيب  إعادة  ميكن  مؤسسيًا،  تغيرًا  تتطلب  ال  التي  التوصيات  ومبتابعة 
مثاًل. أما يف ما يتصل بتكاملية العمل بني القطاعات املختلفة، فمع أن وزارة النقل تعنى 
تضع  الهيئات  أن  يالحظ  لتنفيذها،  تنسيقي  دور  ولها  للقطاع  االستراتيجيات  بوضع 
أن  هو  واألصل  العامة،  األهداف  بعض  مع  ما  حدٍّ  إلى  متسقة  تكون  قد  أهدافًا  لنفسها 

ُتستقى من االستراتيجية، وأن ُتعكس على عمل الهيئات. 

ُتّتخذ خطوات  لم  النقل،  لدمج هيئات  املطلوبة  التعديالت  إقرار  آخر، فبعد  ويف مجال 
منفصل  منها  كل  بقي  التي  العامة  املوازنات  حتى  وال  االستراتيجيات  لتكامل  تنفيذية 

لعدم اكتمال الدمج.

من  واالستفادة  الفردية  امللكية  ملعاجلة  الكثير  ُيعمل  لم  األولى،  التوصية  وبخصوص 
الذكية،  النقل  أنظمة  ملّف  أما  االجتماعي.  الضمان  مبظلة  العاملني  شمول  فرصة 
من  لالستفادة  عمان  أمانة  مع  وتنسيقًا  االهتمام  من  ومزيدًا  التطور  بعض  شهد  فقد 
املقبلة املرحلة  أولويات عمل احلكومة يف  أيضًا من ضمن  املجال، وُوضع   جتربتها يف هذا 

 .)2023-2021(

البرنامج  يف  ورد  كما  األخرى،  بالقطاعات  اخلاصة  اإلصالحات  يف  النقل  تضمني  ومت 
هو  األهم  لكن  ومحمود،  مهم  أمر  وهو   ،)2024-2021( للحكومة  التأشيري  التنفيذي 
األخرى  القطاعات  استراتيجيات  على  وعكسها  الواقع  على  اإلصالحات  هذه  ترجمة 
لتنفيذ  الثالثة  املرحلة  النقل  وزارة  وضعت  آخر،  جانب  ومن  التنفيذية.  وخططها 
استراتيجية النقل الوطنية طويلة املدى، واخلطة التنفيذية لألعوام )2023-2021(، 
وهو إطار زمني أقصر مما ورد يف البرنامج التنفيذي التأشيري، وكان من األجدى توحيد 

اإلطار الزمني. 

التأشيري  الـتنفيذي  البرنامج  تضمن  فقد  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  بخصوص  أما 
النقل إلى ثالثة، كما أن  مؤشرًا لألداء يقتضي زيادة عددها من مشروع واحد يف مجال 
اخلطط الفرعية للقطاع اخلاصة بأمناط النقل املختلفة أشارت يف أهدافها إلى إشراك 
أمناط  دراسة  إلعادة  إجراء  أي  يؤخذ  لم  وأخيرًا  ومشاريعها.  ببرامجها  اخلاص  القطاع 
املرونة يف تقدمي خدمات متعّددة  وإمكانية اختصار عددها، وتوفير بعض  الركاب،  نقل 

باستخدام الوسائط لتحقيق منعة ومرونة أكبر ملنظومة النقل. 
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الخالصة 
استمرت جائحة كورونا يف عامها الثاني بالتأثير على قطاع النقل مثل غيره من القطاعات 
 %6.3 بنحو  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  القطاع  مساهمة  وبقيت  تأثرًا،  أكثرها  من  وكان 
2019. وتبني مؤشرات األداء لقطاع النقل انخفاضًا  6.2% يف عام  2021 مقارنة بــ  يف 
واستمرت  والبحري.  اجلوي  بالنقل  يتصل  ما  يف  وخاصة  اجلائحة،  قبل  ما  مع  مقارنة 
احلكومة بإصدار أوامر وبالغات دفاع متصلة بالقطاع للركاب تتناسب مع الوضع الوبائي. 
وتراوحت السعة املقعدية ملركبات النقل العام من 50% إلى 75% وصواًل إلى كامل السعة 
املقعدية يف بداية شهر أيلول. ويف النقل اجلوي للركاب استمرت احلركة يف املطارات دون 
إيقاف منذ استئناف الرحالت اجلوية الدولية املنتظمة من الثامن من أيلول املاضي مع 
بني  املالحة  حركة  وعادت  والتنظيمية.  الصحية  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراعاة 
جائحة  تداعيات  بسبب  يومًا   415 مدة  توقفها  بعد  املصري  ونويبع  العقبة  ميناءي 
2021، وقد  كورونا، وكذلك مت البدء باستقبال البواخر السياحية من شهر آب من عام 
شهدت حركة املسافرين املغادرين والقادمني عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام 
2021 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2020، زيادة واضحة بعد االنفتاح اجلزئي والكلي، 
أسطول  وزاد  مغادرًة(.  أو  )قدومًا  املرور  حركة  واجتاه  املعبر  بحسب  تختلف  الزيادة  لكن 
سيارات تاكسي السيارات الفخمة )الليموزين(، وأعداد شركات النقل السياحي والدولي. 
وباملقابل ثّمة انخفاضات واضحة يف حجم أسطول املركبات املسجلة بالصفة اخلصوصية، 
الذكية  التطبيقات  وسيارات  السياحية،  التأجير  سيارات  وأسطول  العام  النقل  ووسائط 

وبنسب متفاوتة. 

ويف ما يتصل بنقل البضائع، اّتخذت احلكومة إجراءات للتقليل من اآلثار على هذا القطاع 
بإلغاء العمل بنظام "النقل التبادلي" على منافذ العمري والكرامة وجابر الذي أوقف يف 
بعد  متزايدًا  نشاطًا  العقبة  ميناء  يف  احلركة  وشهدت  الحقًا.  به  العمل  وأعيد  بعد،  ما 
البدء برفع اإلجراءات االحترازية، فزادت عدد البواخر التي أّمت ميناء العقبة، وباملقابل 
كان ثّمة تراجع يف أعداد احلاويات املصدرة واملستوردة بنسبة 10.2%، ويعزى ذلك إلى 
ارتفاع أسعار الشحن البحري عامليًا، إذ وصلت نسبة الزيادة مقارنة باألسعار منذ بداية 
العام نحو 400%. كما انخفض حجم البضائع املصدرة بنسبة 28%، يف حني زادت حركة 
الربع  يف   %10 بنسبة  املستوردات  حركة  انخفضت  وباملجمل   .%12 الترانزيت  بضائع 
الثالث من عام 2021. وزادت حركة الشاحنات الداخلة واخلارجة عبر املراكز احلدودية، 

كما زاد عدد الطائرات القادمة واملغادرة.

قطاع  "دعم  برنامج  كورونا  جائحة  آثار  من  للتخفيف  سعيها  يف  النقل  وزارة  أعّدت  وقد 
"حماية"  برامج  مع  ليتوافق  البرنامج  هذا  وجاء  معنيني،  شركاء  مع  بالتعاون  النقل" 
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والحقًا مع "مساندة" ومن ثّم مع برنامج "متكني اقتصادي )1(" و"متكني اقتصادي )2(". 
واتخذت سلسلة إجراءات حكومية لدعم قطاع النقل من خالل هيئة تنظيم النقل البّري 
50% من رسوم التراخيص  أو أمانة عمان الكبرى كل يف مجال اختصاصه شملت إعفاء 
عن مدد اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدّية بتكلفة 1,6 مليون دينار ضمن حدود أمانة 
دينار  مليون  بقيمة  التراخيص  رسوم  من  اململكة  يف  العام  النقل  مركبات  وإعفاء  عّمان، 
ترخيص  لتجديد  شهور  ثالثة  مّدة  ومنح  املقعدّية،  السعة  وتخفيض  اإلغالق  مدد  عن 
من  العام  الّنقل  شركات  ُأعفيت  آب  شهر  ويف  ثم  ومن  غرامات.  بدون  العام  النقل  وسائط 
الناجتة عن عدم  التراخيص وبدالت االستثمار )اخلدمات السنوية(، والغرامات  رسوم 
وبنسب  كورونا  جائحة  بسبب  اإلغالق  مدد  عن  عليها  املستحّقة  التراخيص  جتديد 
متفاوتة تتراوح ما بني 30-100% بحسب منط النقل ومتديد مّدة تسديد املستحقات 

املالية على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021. 

ملشاريع  الكّلي  العدد  أن  إلى   2021 لعام  الثالث  للربع  االستراتيجية  تنفيذ  ويشير 
اخلطة االستراتيجية 63 مشروعًا، إذ بنّي التقرير أّن نسبة املشاريع التي تتقدم بحسب 
االستراتيجية أو أسرع منها 46%، أّما املتأخرة فبلغت نسبتها 30%، واملتوقفة أو التي لم 
24%، ويظهر التقرير تراجعًا يف عدد املشاريع يف اخلطة التنفيذية لوزارة النقل  تبدأ 
112 مشروعًا. وتشير اخلطة االستراتيجية )2023-2021(  )2018-2020(، فكانت 
يف عدد مشاريع هيئة النقل البري إلى زيادة طفيفة )17 مشروعًا(، يف حني أن الزيادة 
كانت كبيرة يف عدد مشاريع هيئة الطيران املدني )16 مشروعًا مقارنة بــــ 11 مشروعًا(. 
ولم تتناول برامج أولويات احلكومات تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية للسالمة على 
الطرق، ولم ُترصد يف موازنة وزارة النقل أو الهيئات التي تعمل حتت مظلتها مخصصات 
إطالق  شملت  للقطاع،  إصالحات  جملة  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  شمل  وقد  لذلك. 
النقل  إدارة  يف  الذكية  األنظمة  واعتماد  وحتديثها،  النقل  خطوط  جتميع  مشاريع 
العام  النقل  يف  اخلدمة  معايير  ووضع  احتسابها،  وآلية  التعرفة  جداول  ومراجعة  العام 
حتديث  حتفيز  برامج  ومراجعة  الشاحنات،  استيراد  مواصفات  وحتديث  واعتمادها، 
أن  إاّل  العام،  النقل  يف  السلوك  بقواعد  اخلاصة  اللوائح  مراجعة  إلى  إضافة  أسطولها، 
مؤشرات األداء لم تشمل الكثير منها، ولم ترصد مخصصات لتحقيق اإلصالح املنشود. 
تشكل  دينارًا   448,577 بقيمة  األولويات  ضمن  ُصنفت  التي  املشاريع  تكاليف  وُقّدرت 
5.9% من التكلفة املتوقعة لتنفيذ أولويات البرنامج البالغة 7.6 مليار دينار، وهي تقل 
إلى  البرنامج )6.3  املتوقعة خالل مّدة  القومي احمللي  بالناجت  النقل  عن مساهمة قطاع 
6.8%(. ومتثل تكاليف املشاريع ضمن هدف تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل 
املتصلة  تليها تلك  للمشاريع،  الكلية  التكاليف  45% من  النقل احلالية حوالي  لشبكات 
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بتحسني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها )20.6%(، ومتثل تكلفة مشاريع النقل 
العام 46.4%، تليها املشاريع املتصلة مبنظومة السكك احلديدية بنسبة %19.8(.

للنقل" بطرح عطاء لشراء  الكبرى من خالل شركة "رؤية عمان  أمانة عمان  وقد قامت 
150 حافلة نقل جديدة، وذلك ضمن املرحلة الثانية التي تأتي استكمااًل للمرحلة األولى 
التحتية  البنية  من   %90 من  أكثر  استكملت  األمانة  أن  كما  حافلة.   135 شملت  التي 
الثانية  للمرحلة  دراسة  بإطالق  وقامت  السريع،  التردد  باص  ملشروع  األولى  للمرحلة 

للمشروع بطول 50 كم موزعة على أربعة مسارات بتمويل من البنك الدولي. 

برنامج  وجاء  العمل،  أولويات  برامج  بوضع  واحلالية  السابقة  احلكومتان  قامت  كما 
مشروع  على  ومحتويًا  لألداء  مؤشرات  حتديد  دون  للقطاع  مختصرًا  احلالية  احلكومة 
العمل  والتحضير إلطالق  السريع،  التردد  الذكي وتنفيذه، وتشغيل باص  النقل  تطوير 
بني  ما  تربط  حديد  سكة  )إلنشاء  األولى  )املرحلة  الوطني  احلديد  سكة  مشروع  على 
املوانئ البحرية يف العقبة وصواًل للميناء البري يف املاضونة، وهو مشروع لم تأِت احلكومة 
تكون  قد  أداء  ومؤشرات  مشروعًا   13 بــ  برنامجًا  قدمت  بدورها  لكن  ذكره،  على  األولى 

إيجابية.

ويشير  املوازنات.  على  مباشرة  عكسها  يتم  املؤسسات  استراتيجيات  أن  املراجعة  وتبني 
املشاريع  مظّلتها بتطابق  حتت  التي تعمل  والهيئات  النقل  وزارة  وموازنات  املوازنة  قانون 
املدرجة يف املوازنة إلى حّد كبير مع تلك املدرجة يف استراتيجية وزارة النقل، ويالحظ 
للحكومات  االقتصادية  العمل  أولويات  برامج  عن  األحيان  بعض  يف  اختالفات  وجود 
املتعاقبة. ويالحظ أن موازنة 2021 بقيت متحفظة يف ظل استمرار اجلائحة حتى أنها 
وردت بدون أرقام موازنة 2020 بعد إعادة تقديرها لتعكس التخفيضات التي طرأت على 

النفقات التشغيلية والرأسمالية. 
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ثامنًا: التوصيات:
يف  حتصل  التي  التحوالت  على  والتركيز  وتنسيقيا،  قياديا  دورا  النقل  وزارة  إعطاء   .1
قطاع النقل، وال سيما يف التشغيل ووضع االستراتيجيات الشمولية العابرة للقطاعات 

الفرعية. 

توجيه اإلنفاق احلكومي باجتاه مشاريع النقل اجلماعي بني املدن.  .2

ضرورة أن يتم وضع مؤشرات أداء لقياس األهداف الواردة يف االستراتيجية عند وضع   .3
دومًا  تبقى  وأن  والقطاعية،  الوطنية  األهداف  مع  منسجمة  أولويات  وفق  برنامج  أي 

متسقة مع ما يرد يف قانون املوازنة، وأن يتم وضع خطط للمتابعة.  

ضرورة أن يعكَس اإلنفاُق مساهمَة القطاع يف الناجت احمللي اإلجمالي على مشاريِع النقِل،   .4
وأن تكون البرامج واملشاريع ذات األولوية متصلة باألهداف الوطنية والقطاعية.

تفعيل النصوص القانونية التي تتصل باملشغلني الفرديني.  .5

رصد املخصصات املالية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسالمة على الطرق ومتابعة   .6
تنفيذها، وأن تتولى وزارة النقل زمام املبادرة لتولي التنسيق واملتابعة.

الذي  للمشاريع احلالية االهتمام  املوجهة  الذكية  النقل  أنظمة  إيالء تنفيذ مشروع   .7
يستحقه بوصفه حجر األساس يف تطوير منظومة النقل. 

مأسسة التنسيق ما بني املعنيني بإدارة النقل العام وخاصة نقل الركاب والبضائع فيما   .8
يتصل بعالقة هيئة تنظيم قطاع النقل بالبلديات.
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المراجع
قانون رقم )5( لسنة 2021، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2021.   •

قانون رقم )4( لسنة 2020، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2020.  •

قانون رقم )1( لسنة 2019، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2019.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثالث 2021.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2020.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثالث 2020.  •

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.  •

على خطى النهضة: أولويات عمل احلكومة )2020-2019(.  •

إحصائيات شركة العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ.  •

إحصائيات شركة ميناء احلاويات.  •


	أولاً: مقدمة
	ثانياً: لمحة عن قطاع النقل
	ثالثاً: تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل
	رابعاً: الإجراءات الحكومية
	خامساً: أثر الجائحة على مؤشرات الأداء لقطاع النقل 
	سادساً: متابعة العمل الحكومي
	سابعاً: متابعة توصيات تقرير حالة البلاد 2020
	الخلاصة 
	ثامناً: التوصيات:
	المراجع


