
 تطوير وتطبيق وتشغيل
 انظمة النقل الذكية 

 في قطاع النقل العام للركاب



 ذكي نقل نظام وانشاء تطوير الى البري النقل تنظيم هيئة تسعى
(ITS) تحصيل ونظام النقل اسطول مراقبة  يتضمن  الذي 

 ، العام النقل حافالت على تطبيقها سيتم والتي الكترونياً  االجرة
 وتكنولوجيا الحديثة لالتصاالت الفعال االستخدام خالل من

 االمثل االستخدام لتحقيق النقل نظم ادارة في المعلومات
  اعلى مستوى وتحقيق للركاب االمان وتوفير العام النقل لمركبات

 وتطبيق العام النقل لمستخدمين المقدمة الخدمات جودة من
 .المستهدفة للفئات العام النقل اجور دعم



 المشروعمبررات واهداف 

عدم دقة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل حٌث 
ٌمكن من خالل تطبٌق انظمة النقل الذكٌة جمع المعلومات المتعلقة بوسائط النقل العام وتردداتها 
واعداد الركاب ومسارات النقل العام وتوفٌر المعلومات الالزمة الستخدامها فً تخطٌط وتطوٌر 

 سٌاسات النقل العام

عدم وجود وسٌلة لتحصٌل االجور وتقدٌم الدعم الكترونٌاً حٌث ٌمكن من خالل استخدام انظمة 
البطاقات الذكٌة تسهٌل تحصٌل االجور الكترونٌاً وتقدٌم الدعم على اجور النقل العام للفئات المستهدفة 

 بشكل الكترونً وفوري ٌضمن النزاهة والشفافٌة فً تقدٌم الدعم

عدم وجود وسٌلة لمراقبة وسائط النقل من حٌث التزامهم بالمسار واالجور والترددات وااللتزام باإلرشادات 
المرورٌة حٌث ٌمكن من خالل تطبٌق انظمة النقل الذكٌة تحسٌن نوعٌة الخدمات المقدمة من قبل مشغلً 

وسائط النقل العام وتفعٌل الرقابة على وسائط النقل من خالل وجود مركز تحكم وسٌطرة ٌراقب حركة وسائط 
 النقل العام بشكل الكترونً وفوري



 المكونات الرئيسية لمشروع انظمة النقل الذكية
 (Control Center)مركز المراقبة والتحكم   

 (AFC)نظام التحصيل االلكتروني لألجور 

 (Clearing House)مقاصة لتوزيع االيرادات 

 التطبيقات واالنظمة االلكترونية

 التشغيل والصيانة



 رسم توضيحي للمشروع



 
وحدة مراقبة  ومتابعة عمل 

 حافالت النقل العام

 

 مركز البيانات والمعلومات 
Data Center   

 وحدة خدمات العمالء
وحدة االشراف على عمليات 
تحصيل االجور والتسويات 

 المالية

مركز المراقبة 
 والتحكم



نظام التحصيل 
 االلكتروني لألجور

االنظمة االلكترونية  وشبكة 
االتصالت التي ستعمل االجهزة 

 .من خاللها

االجهزة والمعدات الخاصة 
بتحصيل االجور التي سيتم تركيبها  

 في حافالت النقل العام

مكاتب خدمة العمالء الموجودة 
في مراكز االنطالق والوصول 

 والجامعات الحكومية



 وسائل الدفع
البطاقة الذكية المنوي 

االحوال اصدارها من قبل 
 المدنية

الدفع من خالل المحافظ 
االلكترونية باستخدام 

 الهواتف الذكية

البطاقات الذكية الخاصة 
 بالنظام 

 (كاش)الدفع النقدي 

 التذاكر



 مقاصة توزيع االيرادات

 تسوية حسابات المشغلين بشكل يومي

 التسوية النقدية 

 دينار 100افراد اقل من 

التسوية من خالل المحافظ 
 االلكترونية

 شركات و افراد

التسوية من خالل الحسابات 
 البنكية

 شركات و افراد

تسوية قيمة الدعم الحكومي 
 للمشغلين



االنظمة 
والتطبيقات 
 االلكترونية

نظام ادارة ومراقبة 
 اسطول النقل العام

 انظمة معلومات الركاب

 تطبيقات الهواتف الذكية



 دراسة متطلبات ووظائف النظام المقترح•
 تجهيز دعوة عطاء استشارية•
 تحديد واجبات ومهام االستشاري•

 االجراءات التي قامت بها الهيئة



 واجبات ومهام االستشاري
 دراسة متطلبات الهيئة بخصوص تطبيق انظمة النقل الذكية واقتراح افضل الممارسات العالمية المطبقة

 دراسة وتحليل واقع النقل العام وامكانية تطبيق مشروع انظمة النقل الذكية 

تقييم لإلمكانيات الفنية والتقنية واالنظمة المتوفرة حالياً في االردن ومقارنتها مع افضل الممارسات العالمية في 
 هذا المجال

 تحديد حاجة هيئة تنظيم النقل البري من الموظفين والكفاءات الالزمة إلدارة المشروع

 تنفيذ خطة تدريب للموظفين على مكونات المشروع إلكسابهم المهارات الالزمة إلدارة المشروع

 اعداد الدراسات المطلوبة والمعلومات التقنية المفصلة لمكونات المشروع ووثائق العطاء 



 شكراً 
 لحسن استماعكم 


