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 رٕظ١ُ إٌمً اٌجشٞ
 
 
 
 
 2017رؾش٠ٓ اٚي

 
 

 

 

 

 

 

  



البري مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل  

 

 pg. 1 

 

1 يمذيخ : 

 

ترغبببي ةيئبببة تنظبببيم النقبببل الببببري ببببدعوة الشبببركاا المترةةبببة والتبببن لبببديها القبببدرة ال نيبببة ع ببب  تن يبببذ 

ةببببذا حديثببببة ةببببادرة عبببب  و ارة الةببببناعة والتجببببارة ل مشبببباركة  ببببن  ررةببببة مهبببب المشببببروعجبموجي 

 شركة او اكثر م  الشركاا المترةةة .مع من ردة او مؤت  ة  العطاء

ار بببال ال بببجل التجببباري وشبببهادة الت بببجيل وررةبببة مهببب   بببارية   بببن حبببال كبببا  المتقبببدم ائبببتبل  يبببتم 

الم عببببول لكا ببببة اطببببرا  االئببببتبل  وات ا يببببة ائببببتبل  مبد يببببة ح ببببي االةببببول   ببببم  وثببببائل العببببر  

  ال نن مع ت مية رئيس االئتبل  .

 

1.1 انتٌجيبد االستشاتْجْخ نيْئخ تنظْى لطبع اننمم  

 تح ي  بيئة األعمال واال تثمار. -

 اال تةادي والم ن  دماً بمشروعاا البنية التحتية الكبرى.تح ي  النمو  -

 تح ي  م توى ونوعية الردماا المقدمة ل مواطني . -

  يادة ك اءة الحكومة وت عيل الم اءلة و ياس األداء الحكومن. -

1.2   ييبو ىْئخ تنظْى لطبع اننمم انجشُ 

 تن يذ ال يا ة العامة ل نقل البري. -

 ردماا النقل البري وتأمينها بالم توى الجيد والك  ة المبلئمة.العمل ع   ت بية الط ي ع    -

 ترطيط شبكة ردماا النقل البري ومرا قها وم اراتها. -

 و ع الرطط البل مة إلنشاء مرا ل النقل البري وتشغي ها وتن يذةا. -

تحديد موا ع مرا ل النقل البري بالتن يل مع الجهاا ذاا العبل ة وإدارتها واإلشرا  ع    -

 ماتها.رد

التن يل مع الجهاا المرتةة  ن و ع رطط إنشاء الطـرل وبرامج ةيانتها  ن المم كة وتقديم  -

 توةياتها بهذا الشأ  بما يحقل المة حة العامة ل م ت يدي .

و ع إجراءاا الو اية م  حوادث النقل البري وتطويرةا ح ي المتط باا العالمية بالتعاو   -

  ة.والتن يل مع الجهاا ذاا العبل

 

 

1.3 :ين انًششًع انيذف انشئْسِ  
 

 

 

نظام  عال ومتطور يحتوي ع   اجراءاا الكترونية  وانشاءتو ير وتطوير وتحديث 

يواكي التكنولوجيا الحديثة بحيث يتم تحميل كا ة انواع المع وماا ومنها : الةور ج ال يديو ج 
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المع وماا البيانية ج المع وماا المكانية و هولة الرجوع اليها و درتها ع   التحديث 

: التك ن ج  ابكا ة انماطهووالمشاركة بي  م تردمن النظام ونقل وا ع الحال ل نقل العام 

 ....الخ وت هيل اتراذ القرار المنا ي والقدرة ج شركاا الشح   ال ياحن ج التاجير والحا بلا

تنبوء الم تقب ن والترطيط  ن إطار ال عن الدائم لهيئة تنظيم  طاع النقل البري لتطوير ع   ال

 Business طاع النقل البري الراص بنقل الركايج و ا تردام تقنياا ذكاء األعمال الحديثة 

Intelligence)ال ترراج تقارير ومؤشراا لها الشأ   ن الدرا اا والتنبؤاا الم تقب ية ). 

 
 
 
 

1.4 انًششًع : نطبق 

جميبببببع محا ظببببباا المم كبببببة و بببببم  ارتةببببباص الهيئبببببة وح بببببي المراحبببببل 
 التالية :

 المحا ظاا الم تهد ة ا م المرح ة

 جرش -ال ر اء  –اربد  المرح ة االول 

 الم رل -عج و   –عما   –مادبا  المرح ة الثانية

 -الط ي ة  -الكرك  –الب قاء  المرح ة الثالثة 

 العقبة  -معا   المرح ة الرابعة

 

  قط. و ن ةذا العطاء  يتم ا تهدا  المرح ة االول 
 

1.5 يكٌنبد انًششًع : 

 م  مرح تي  وةما : يتكو  مشروع 
 عمبببال تح بببير  واعبببد ع ببب  مل تبحيبببث تشبببالتقنيببباا الحديثبببة  با بببتردام : المرح بببة التح بببيرية -

الميبببببدانن مرح بببببة الم ببببب  التجرببببببة القب يبببببة لو اال بببببتمارة االلكترونيبببببة و غرا يبببببةالبيانببببباا الج
وبرمجبببببة األنظمبببببة والتطبيقببببباا والمكونببببباا البل مبببببة  ومع ومببببباا الجيومكانيبببببة المط وببببببة ل 

منهبببا ع ببب   ببببيل المثبببال ال الحةبببر : م ببباراا شببببكة رطبببوط النقبببل العبببام  المع ومببباا إلدربببال
 ...الخ االول  وم   موا ع شركاا التاجيرالدار ية والرارجية  ن محا ظاا المرح ة 

التبببن تشبببمل األطبببر الم ببب  الميبببدانن وذكببباء االعمبببال وادواا التح يبببل :  الم ببب  الميبببدانن بببة مرح -
اإلحةببببائية والجغرا يببببة بت اةببببي ها وطبقاتهببببا المرت  ببببة ومعالجببببة وتببببد يل وتنظيبببب  البيانبببباا 
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اإلحةبببائية والجغرا يبببة ونشبببرةاج و بببما  ترا بببل البيانببباا مببب  الميبببدا  إلببب   واعبببد البيانببباا 
ي بببة بطبببرل حمنبببة تحببببا ظ ع ببب   ببببلمة و بببرية البيانببباا وتبببو ير التببببدريي ع ببب  الربببوادم الرئ

ة وع ببب  النحبببو المببببي   بببن يوالبببدعم ال نبببن المةببباحي وذلبببك  بببم  عبببدد مببب  المتط بببباا الرئي ببب
 ةذه الوثيقة.

 

1.6 انيْكم انتنظًِْ 

 

2 ششًط انًشبسكخ ًأسس انتمْْى انفنِ نهؼطبء 

 المتقدمي  ل عطاء    يكو  لديهم الربرة المط وبة  ن تن يذ جميبع مكونباا المشبروع الرئي بية ع   المنا ص

الب  تبو ر  ريبل  ( باإل با ة(BI نظمبة ذكباء األعمبال و  نظمة المع وماا الجغرا يبةو الم وحاا الميدانيةو

 ي  المنا ةبي ر    ي تحال  ب هيئة ويحل لةةاا المط وبة لمكوناا المشروعج عمل يحوي جميع التر

وذلببك لتببرابط مكونبباا المشببروع ببع ببها بشببكل كبيببر ممببا  ببد يببؤدي البب   شببل  مببا لببم يكبب  بشببك ن القببانونن

 . طرا  التحال  رل عمل عدم التن يل الجيد بي  المشروع  ن حال 
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2.1 طشّمخ تمذّى انؼشًض  

يط ي م  المنا ص المتقدم ل عطاء تقديم عرو ن ال نية والمالية بمظاري  مغ قة من ة ة )ن رة  ة ية وثبلث ن خ   

 حدةما يت م  العر  ال نن مع الوثائل المط وبة ويكتي  ع ين "العر  ال نن" ،  ثالث مغمفاتتقدم العروض في  مةورة(.

ويتم و ع والثالث يحتوي ع   الك الة المالية يحتوي ع   العر  المالن ويكتي ع ين "العر  المالن"  الثاننوالمغ   
مشروع بناء القاعدة الجيومكانية  (5/7102العطاء الراص ر م ) مرتوم ويكتي ع   ةذا المغ   رابع  ن مغ   المغ  اا

 لهيئة تنظيم النقل البري.
( يوماً م  تاريخ 071حال  دينار  ارية لمدة )  بعة(    2111)  لدرول العطاء مقدارةايحتوي ك الة بنكية  المغ   الثالث

ول  ينظر ألي عر  مقدم بدو  ك الة  إيداع العرو  با م عطو ة مدير عام ةيئة تنظيم النقل البري باإل ا ة لوظي تن.

و و  ل  ينظر  ن  ي عر   شهادة الت جيلدرول بالعطاء. ويكتي  يها ا م ور م العطاء وا م المنا ص كما ةو وارد  ن 

 غير مع   بالتامي  المط وي.

  ن حال كا  المتقدم ائتبل  تكو  الك الة با م رئيس االئتبل . -
 

 

2.2 انؼشض انفنِ 

و نظمببة ذكبباء  نظمببة المع ومبباا الجغرا يببة و الميدانيببة الم ببوحاا يط ببي مبب  المنببا ص بيببا  ربراتببن المترةةببة  ببن مجببال

ك  ال جبا  ال نيبة لكن تبتم لتقيد التام بالمط وي وإبرا ه بشكل م هوم ووا  جوع ين ا جما ةو محدد الحقاً  وح ي (BI)األعمال

 م  تقييم المشاريع الم ماة م   ب ن والمشابهة لنطال العمل.

وحاا يط ي م  المنا ص    يبي    ماء ورببراا ومبؤةبلا الجهبا  ال نبن الرئي بن البذي  بيك   بمتابعبة عم يبة إعبداد الم ب

كجها  دعم رئي ن ل عطاء م  كا ة االرتةاةاا المبلئمة لطبيعبة المشبروع ومو بوع العطباء وبيبا  رببراتهم المترةةبة 

(  بن ذلبك كمبا ةبو محبدد BI ن مجال إعداد وتن يذ الم وحاا وبناء  واعد البياناا الجغرا ية وتوظي   نظمة ذكاء األعمبال )

 الحقاً.

ال والشهاداا الثبوتية المط وبة  ن مغ   العر  ال نن وكذلك تعبئبة كا بة الجبداول المر قبة يتم و ع كا ة المع وماا واألور

 مع وثائل العطاء وو ع ةذه الجداول  ن المكا  المنا ي  ن مغ   العر  ال نن.

 

2.3 انؼشض انًبنِ 

  يتم  ت  العرو  ال نية لجميع الشركاا المتقدمة. .0

 %(  ما  ول ليتم  ت  العرو  المالية م   بل ةاحي العمل.21تعتبر عبلمة الحد األدن  ل عر  ال نن ) .7

يتم  ت  العرو  المالية ل ذي  يجتا و  الحد األدن  ل عبلمة المحددة ع    وء التقييم ال نن وتعباد العبرو  الماليبة  .3

 ل منا ةي  االرري .مغ قة 

 يجي    يشتمل العر  المالن ع  : .4

 (7)م حل ر م   ن ات ا ية الردمااتقديم العر  المالن ع   النموذج المرةص  .  

   تكو  األ عار الواردة  ن العر  المالن شبام ة أليبة ر بوم  و  برائي نتيجبة العمبل  بن االت ا يبة بمبا  يهبا  .ي 

 ال ريبة العامة ع   المبيعاا.

 العمل كل ع   حدا. مكو  م  مكوناا تح يل مالن ل عر  المقدم منن ولكلع   المنا ص تقديم  .ج 

 تقديم ن رة الوثائل األة ية كام ة وبحيث تكو  مو عة منن ومرتومة برتم الشركة.ع   المنا ص  .د 

يط ببي مبب  المنببا ص تب يبب  الهيئببة عبب   ي تغييببر يطببر  ع بب  كوادرةببا ال نيببة الرئي ببية بعببد شببراء وثببائل العطبباء  .ه 

 .وبربل  ذلك  يتم حرما  المنا ص م  المشاركة بالعطاء

باالعتبار  نن ال يجو  بأي حال م  األحبوال    يت بم  عر بن ال نبن مبا يشبير يتوجي ع   المنا ص    يأرذ  .و 

 .بشكل مباشر  و غير مباشر ل عره المقدم بالعر  المالن
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2.4 يتطهجبد ًأسس انتمْْى انفنِ   

 

 ببيتم إجببراء تقيببيم  نببن ل منا ةببي  المتقببدمي  بحيببث يكببو  الحببد األع بب  لعبلمببة التقيببيم ال نببن لمرح ببة الدرا بباا  

 %( مو عة ع   النحو اآلتن:100)

 

 ػاليخ(  24انخجشاد انًتخصصخ ) 2.4.1

 

بإعداد اربعة مشاريع  ن مجال الم وحاا  يط ي م  المنا ص    يبي   ن عر ن ال نن  نن ربلل ال نواا العشر األريرة  د  ام 

ج وذلك م  حيث طبيعة ومتط باا العمل المط وي (BI)وا تردم  نظمة المع وماا الجغرا ية باإل ا ة ال  توظي   نظمة ذكاء األعمال

 والواردة  ن وة  العمل. 

 م  المنا ص    يو    ن عر ن ما ي ن: يط ي

 ا م المشروع. .0

 ا م ةاحي العمل. .7

 وة  ل مشروع ومكوناتن. .3

 مدة المشروع ح ي العقد. .4

المنبا ص وببي  مكونباا    يت م  العر  ال نبن وةب  مقبار  ببي  مكونباا المشبروع المشبابن الم بم  مب   ببل  .5

 مشروع مو وع ةذا العطاء وبشكل وا   ود يل.

   ير ل  م  العر  ال نن شهاداا بهذه المشباريع ةبادرة عب  ةباحي العمبل موثقبة ح بي األةبول   تت بم   .6

(  عبلهج ع ماً بأ  العرو  التبن ال تت بم  مثبل ةبذه الشبهاداا  بتكو  معر بن 1-5المع وماا المبينة  ن البنود )

تبعاد وإذا لم يبتمك  المنبا ص مب  تقبديم شبهاداا مب  ةباحي العمبل لبن    ير بل ةبورة عب  العقبود والشبروط لبل 

 المرجعية الراةة بهذه المشاريع.

  ي مع وماا  ررى يرى المنا ص  نها  رورية. .2

( 6 ببيتم تو يببع عبلمببة الربببراا المترةةببة ع بب  المشبباريع االربعببة  ببن مجببال المشببروع ووثببائل العطبباء بوا ببع ) .8

 لمكوناا المشروع ومو وع العطاء. عبلماا لكل مشروع ح ي مبلءمتها ومطابقتها

 يتم تو يع عبلمة المشروع ع   النحو اآلتن: .9

 ( عبلماا5)  المشروع المشابن م  حيث النوعية 

 ( (0-5توثيل المشاريع )و قا ل بنود)  (عبلمة 0 ) 

          

 

 (ػاليخ 33نهؼًم ػهَ انًششًع )انخجشاد انًتخصصخ نهجيبص انفنِ انًمتشح    2.4.2

يط ي م  المنا ص    يبي   ن عر ن ال نبن   بماء ومبؤةبلا والرببراا المترةةبة ل جهبا  ال نبن المقتبر  مب   .0

 كا ة االرتةاةاا المبلئمة لطبيعة المشروع مو وع العطاء. 

م العامل لدين  ن المكتبي البداعم ع   المنا ص    يأرذ بعي  االعتبار  ّ  ت مية  ي  رد م    راد الجها  ال نن الدائ .7

ل مشروع مو وع العطاء  ن عر ن ال نن والذي  يتم تقيـيم عر ن ال نن باال تناد إل  ربراتهم المترةةةج ةو 

بمثابة إ رار منن بااللت ام الكامل با تمرارية ةؤالء األ راد بالعمل لدين طوال مدة العطاء ول  يقبل منن ا بتبدال  ي 

الا ال رورة القةوى وو قاً لقناعة ةاحي العمبل وموا قتبن الرطيبة ع ب     يكبو  الببديل مطابقباً منهم إالّ  ن حا

 تماماً لؤلةيل الم تبدل.

 :االرتةاةاا المط وبة ل ريل العمل كما ي ن

  PRINCE2 و  PMPع      يكو  حاةل ع   شهادة عبلماا(: 7) (Project Manager) مدير مشروع (0

 (Database Architect)عبلماا (7)مةمم نماذج  واعد البياناا  (7
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 (Mobile applications architect) عبلماا(7) مةمم تطبيقاا موبايل (3

 (Web applications architect)عبلماا((7))مةمم تطبيقاا ويي  (4

 (BI applications architect)  عبلماا(7) مةمم تطبيقاا ذكاء  عمال (5

 (GIS applications architect)  عبلماا(7) جغرا يةمةمم تطبيقاا  (6

 (Tablet software developers)  عبلماا(7)عدد اثني   أكثر-مطوري  نظمة ك ية ولوحية  (2

 (Web applications developers) عبلماا(7)عدد اثني   أكثر -مطوري  نظمة ويي  (8

 (BI architects /developers)  عبلماا(7)عدد اثني   أكثر-مطوري  نظمة ذكاء  عمال  (9

 (GIS developers)  عبلماا(7)عدد اثني   أكثر-مطوري نظم مع وماا جغرا ية  (01

 ( Database admin)  عبلماا(7) مشر   واعد بياناا (00

 (Statistical Advisor) عبلماا(0) : م تشار احةائن (07

 (Systems and network admin)  عبلماا0: ) مشر  بنية تحتية وشبكاا (03

)ح ي متط باا الدعم ال نن المشار اليها  ن  قرة الدعم  (Technical Support) : عبلماا(7) دعم  نن ريل  (04

  .ال نن(

 عبلماا ( 0) (QA team أكثر ) 5عدد  - ريل  حص وارتبار  (05

 عبلماا ( 0) (Documentation teamsعدد اثني   أكثر )- ريل توثيل  (06

 اا (عبلم 0ربرة التقل ع   نتي . ) -مهندس نقل. (02

 عبلماا ( 0ربرة ال تقل ع   نتي  ) –مدير  واعد بياناا  (08

 (Training teamح ي متط باا التدريي  ن  قرة التدريي )- ريل تدريي  (09

 ع   ا  يراع  عدم تكرار الشرص بشكل مرل  ن عدة وظائ . ***

 

مت ببمنة جميببع الدرا بباا يط ببي مبب  المنببا ص تقببديم ال ببير الذاتيببة الم ةبب ة لجميببع الكببادر المقتببر  ل مشببروع  .3

 والمشاريع التن  اموا بالمشاركة  يها وإعدادةا و يتم تو يع العبلماا لكل شرص كما ي ن:

 

 % م  العبلمة ل ربرة العامة: 71

 % م  العبلمة ل ربرة المترةةة: 81
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 ػاليخWork Plan & Methodology (21 )انًنيجْخ ًخطخ انؼًم  2.4.3

 

 بناًء ع   ما ي ن: يتم تقييم عبلمة ةذا البند 

 ( .06مدى ت هم المنا ص لطبيعة العمل المط وي ومنهجية العمل المتبعة لتحقيل النتائج والمررجاا )عبلمة 

   تقديم برنامج عمل  منبن لتن يبذ مراحبل المشبروع ومررجاتبن باإل با ة لتو يبع المهبام المط وببة مب  المنبا ص ع ب

ومبدى ونوعيبة م باةمة كبل ارتةباص  بن المشبروع وةبوالً  االرتةاةاا المط وببة وتحديبد مبدة عمبل كبل منهبا

 عبلمة( 5لتحقيل الهد  المط وي م  الدرا ة. )

 

 ػاليخ(25) (POCإثجبد انًفيٌو ) 2.4.4

 
يجي ع   المنا ص وكج ء م  مرح ة التقييم ال نن ل عرو  المقدمبة إجبراء تجرببة عم يبة رببلل شبهر مب  موعبد انتهباء 

تنظبيم  طباع النقبل الببري الرتببار الحبل المقبدم مب  المنبا صج يشبمل تطبوير نمباذج  تقديم العرو  وح ي ما تقرره ةيئة
 وليببة ألنظمببة اال ببتمارة االلكترونيببة المدعمببة بببالررائط االلكترونيببة  لمرح ببة الم بب   ج كمببا يشببمل ترا ببل البيانبباا بببي  

م غر بة العم يباا با بتردام تقنيباا ذكباء األجه ة ال وحية و واعد البياناا وا تعرا  البياناا م  ربلل نماذج  ولية لنظبا
( المقترحةج باإل ا ة إل  تقديم نماذج  ولية  تبي  المررجاا ومراحل العمل  لغاياا التأكد مب  مبلئمبة الحبل BIاألعمال )

 المقدم لمتط باا ةيئة تنظيم  طاع النقل البري واحتياجاتها. 
 

قٌٌم واالختٌار، وسٌتم اعتبار الشركات التيً ال تقيوم بتقي ٌم التجربية سٌتم اعتبار هذه التجربة عامال رئٌسا فً عملٌة الت
 او تفشل فً تطبٌقه غٌر مطابقة للشروط الفنٌة لمخالفتها لشرط أساسً من الشروط المرجعٌة.

 
اراا مبلحظة:  تقوم ةيئة تنظيم  طاع النقل البري بت ويد المنا ةي  بعينة م  المع وماا اإلحةائية والجغرا ية واال بتم

 ح ي الحاجة لتمكي  المنا ةي  م  اثباا جودة النظام/األنظمة المقدمة.
 

 م رص التقييم ال نن 7.4.5

 بناًء ع   ما ورد  عبلهج  إ  بنود التقييم ال نن والعبلماا لكل بند ةن كما ي ن:
 العالمة البن  الرقم

1 

 الخبرات المتخصصة فً المشارٌع المشابهة

 6 المشروع األول  0.0

 5 درجة المطابقة 0.0.0

 0 توثيل المشروع  0.0.7

 6 المشروع الثانن  7.0

 5 درجة المطابقة 0.7.0

 0 توثيل المشروع  0.7.7

 6 المشروع الثالث  3.0

 5 درجة المطابقة 0.3.0

 0 توثيل المشروع  0.3.7

 6 المشروع الرابع  4.0

 5 درجة المطابقة 0.4.0

 0 توثيل المشروع  0.4.7

 المجموع الفرعً
 
 

42 
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4 

 الخبرات المتخصصة لفرٌق العمل

 01 الربرة العامة ل ريل العمل2.1

 71 .الربرة المترةةة 7.7

 30 المجموع الفرعً

3 

 المنهجٌة وخطة العمل

مدى ت هم المنا ص لطبيعة العمل المط وي ومنهجية العمل المتبعة لتحقيل النتائج  3.1
 والمررجاا

06 

تقديم برنامج عمل  منن لتن يذ مراحل المشروع ومررجاتن باإل ا ة لتو يع المهام  3.2
المط وبة م  المنا ص ع   االرتةاةاا المط وبة وتحديد مدة عمل كل منها ومدى 
ونوعية م اةمة كل ارتةاص  ن المشروع وةوالً لتحقيل الهد  المط وي م  

 الدرا ة

5 

 41 المجموع الفرعً

4 

 (POCالمفهوم )إثبات 

 8 نماذج  ولية ألنظمة اال تمارة االلكترونية المدعمة بالررائط االلكترونية لمرح ة الم     4.1

 3 ترا ل البياناا بي  األجه ة ال وحية و واعد البياناا 4.2

وا تعرا  البياناا م  ربلل نماذج  ولية لنظام غر ة العم ياا با تردام تقنياا ذكاء  4.3
 ( المقترحةBIاألعمال )

7 

با تردام  (Schematic Map)الر م الترطيطن لرطوط النقل العام  4.4
 ل تحويل لها بشكل  وري. او ا تردام برمجية اررى منا بة ESRIمنتجاا

7 

 25 المجموع الفرعً

 111 المجموع الكلً
 

 تقييم العر  المالن 7.4.6

 الذي   يجتا و  الحد األدن  ل عبلمة المط وبة  ن تقيبيم العبر  ال نبن نا ةي الم يتم إجراء تقييم ل عر  المالن المقدم م  

 .كما تم اإلشارة إليها  ابقاً  (70%)

 

 تقييم النتائج واإلحالة 7.4.2

 لتقييم ال نن ل عرو  المقدمة.ا يتم االعبل  ع  نتائج  .0

 بل تعتمد ألغرا  ةذا العطاء  قط.ال تعتبر نتائج التقيـيم ال نن ل منا ص  ن ةذا العطاء تقيـيماً عاماً لن  .7

  . نم  العبلمة ل تقيـيم المال% 31% م  العبلمة النهائية ل تقيـيم ال نن ل منا ص ويعط  21يتم إعطاء  .3

 تم احت اي العبلمة النهائية ل تقييم ال نن والمالن معا و ل المعادلة التالية:ي .4

 

  37×   أقـل األسعــار المتقدمـة+        77%×  الفنية لممناقصعالمة = لممناقصالعالمة النيائية 
 لممناقصالسعر المقدم من                                          

  .مالية ( بموجب المعادلة المذكورة أعاله +الذي يحصل عمى أعمى عالمة  ) فنية  المناقصسيتم إحالة العطاء عمى  .5
 

 ششًط اخشٍ  2.4.2

العطاء و تكو  الم ؤولة عب  كا بة محتويباا النظبام وكا بة المتع قباا ببن  بنود لكا ة واحدة شركة ع   اإلحالة  تتم .0

 م  بنية تحتية واجه ة.

  يتم تن يذ العطاء ع   مراحل ج تحددةا الهيئة او ح ي الرطة المقترحن م  الشركاا المتقدمة ل عطاء . .7
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  ين الظرو .يحل ل هيئة  تج ئة او الغاء او ا تبدال مكوناا المشروع ح ي ما تقت .3

 .ال يحل ل شركاا المن ذه ل مشروع تشغيل شركاا اررى  ن الباط  دو  ع م وموا قة الهيئة الرطين .4

7.5  مدة المشروع 

 

يقدم المنا ص رطة عمل تن يذية  منية متكام بة ومن بجمة مبع ال تبراا ال منيبة البواردة  بن رطبة ةيئبة تنظبيم  طباع النقبل 
 عالم والمواعيد التالية: البري لتن يذ الم  ج بحيث تت م  الم

 

 الج ول الزمنً لمراحل المشروع والم   المح  ة إلنجازه
 ٌوم تقوٌمً البٌان الخطوة

تحضٌر قاع ة البٌانات واالستمارة  - اتحضٌرٌة
 الكترونٌة

41 

تصمٌم قاع ة البٌانات الجغرافٌة وتحضٌر  -
 الخرائط

41 

 11 التجربة القبلٌة  -

المرحلة من قبل مراجعة وتقٌٌم أعمال  -
 صاحب العمل .

11 

 جمع بٌانات االستمارة. - المسح المٌ انً
ا ارة العمل المٌ انً ومراقبته بحٌث ٌكون  -

محافظة جرش اوال" ثم محافظة ارب  ثم 
 محافظة الزرقاء.

 
01 

 41 معالجة البٌانات. -

 41 النشر واستخراج النتائج -

صاحب مراجعة وتقٌٌم أعمال المرحلة من قبل  - 
 العمل.

11 

 11 الت رٌب - الت رٌب

مراجعة وتقٌٌم أعمال المرحلة من قبل  -
 صاحب العمل واالستالم النهائً

11 

 ٌوما 101 الستشاري.ام ة عمل  -

 ٌوما 31 م ة المراجعة لصاحب العمل. -
 

 ٌوما 411 مراجعات صاحب العمل. شاملةم ة العق   -
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3 ًانخبصخانششًط انؼبيخ  
 

3.1  انششًط انؼبيخ 

 

 انًنبلص ػن أػًبنو يسؤًنْخ 3.1.1

 

يجي ع   المنا ص ال ائ  تو ير كا ة التطبيقاا والردماا المط وبة والواردة  ن ةذه الوثيقة و قاً ل وابط الجودة والد ة التن 

 يجي تو رةا  ن مثل ةذه المشاريعج ويشمل ذلك:

 كام ة وبحيث تكو  مو عة منن ومرتومة برتم الشركة.ع   المنا ص تقديم ن رة الوثائل األة ية  .0
الرئي يي  المر ل مع الوثائل والتو يع ع ين ( 3م حل ر م ) نموذج الت ام الربراءيط ي م  المنا ص تعبئة  .7

 ورتمن برتم الشركة وإر ا ن مع العر  ال نن.
كوادرةا ال نية الرئي ية بعد شراء يط ي م  المنا ص تب ي  ةيئة تنظيم النقل البري ع   ي تغيير يطر  ع    .3

 وثائل العطاء وبربل  ذلك  يتم حرما  المنا ص م  المشاركة بالعطاء.
تعتمد شروط المشاركة و  س التقييم ال نن ل عطاء الراص بإعداد الدرا اا ال نية البل مة والمر قة بهذا العطاء  .4

ا  و تعديل ع   مواد الشروط العامة يعتبر كشروط راةة باالت ا ية و   ما يرد  ن ةذه الشروط م  إ ا ا
 ائداً ويؤرذ بن بالقدر الذي ي  ر  و ي ي   و يعدل ع   ت ك المواد و د اعتمدا ن س  ر ام مواد الشروط 

 العامة الت ا ية الردماا. 
ع   المنا ص    يكو   عره شامبلً لكا ة الر وم وال رائي وال ما  االجتماعن و ية ر وم و/ و  رائي  .5

  ررى.
ع   المنا ص القيام بتك ي  األجه ة ال نية بالواجباا والم ؤولياا المناطة بها رطياً وإر ال ن رة م  ةذا  .6

 التك ي  إل  ةاحي العمل.
ٌتها للمناقص بع  انتهاء وتعو  ملكاللوحٌة الالزمة لتنفٌذ المشروع األجهزة  بإحضارعلى المناقص القٌام  .7

 . المشروع
غاء العطاء  بل اإلحالة دو  إبداء األ باي وبدو     يترتي ع   ةذا اإللغاء  ية مطالباا يحل لةاحي العمل إل .8

 مالية  و  انونية ألي م  المشاركي  بالعطاء.
 تن يذ كا ة األعمال التقنية الواردة  ن الوثيقة ل مرح ة التح يرية ومرح ة الم  . .9
 اعبله .الترةةاا المط وبة  كا ة تو ير  ريل عمل متكامل يشمل .01
تو ير ردماا الدعم ال نن المكتبن والميدانن و رعة اال تجابة بناًء ع   المحدداا التن ت عها ةيئة تنظيم  .00

  طاع النقل البري وبما ي م  عدم تعطيل  عمال الم  .

 ما  التكامل التام مع بيئة عمل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري الم تقب ية وو ع مقترحاا تشمل تطوير  .07

 ة مرك  مع وماا ةيئة تنظيم  طاع النقل البري لتقبل الحل المقتر .وتهيئ

ع   المنا ص االلت ام التام بالمواة اا ال نية ل حل بحيث ال يؤدي ال  اي ر ل اثناء تن يذ العمل المط وي و ن  .03

 حال حدوث ر ل ك ن او ج ئن  تطبل ع   المنا ص الشروط الج ائية المر قة مع العطاء.

ةيئة تنظيم  طاع النقل البري  ن جميع مراحل عمل الشبركةج لبل بت ادة مب  رببراا الشبركة ومب  إشراك كادر  .04
 األجه ة المتو رة  ن بناء القدراا البرمجية لدى المبرمجي .
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  ىْئخ تنظْى لطبع اننمم انجشُ يسؤًنْخ 3.1.2

 

ع   القيام بواجبة ومهامن بالشكل المط وي  تقوم ةيئة تنظيم  طاع النقل البري بتو ير الت هيبلا التن ت اعد المنا ص 

و تتعاو  ةيئة تنظيم  طاع النقل البري مع المنا ص بو ع ال وابط والقواعد والمعايير البل مة ل تأكد م  ح    ير العمل 

 ع   الشكل المط وي. وم   ةم ةذه الواجباا:

تو رة م   اعدة بياناا ةيئة تنظيم  طاع النقل الم اعدة  ن تطبيل المرح ة التح يريةج م  ربلل تو ير البياناا الم .0
البريج ع    نن  ن حال لم تحقل المرح ة التح يرية األةدا  المتو عة منها ويثبا ل هيئة  شل الحل المقدم ربللها 
 ن تن يذ األعمال المط وبةج  إنن يحل عندةا لهيئة تنظيم  طاع النقل البري ايقا  المشروع وعدم تن يذ المراحل 

 متبقية منن دو     تتحمل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري تكالي  مرح ة الم  .ال
ترةيص  ابط ارتباط و ريل عمل م  ةيئة تنظيم  طاع النقل البري ل تن يل بي  ةيئة تنظيم  طاع النقل البري  .7

 والمنا ص.
 ترةيص العدد البل م م  المد قي  ل تد يل المكتبن والميدانن. .3
 يعة عمل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري و نظمتها والمنهجياا المتبعة  ن مراحل العمل. تعري  المنا ص بطب .4
 ت مية  ريل / رل العمل م   بل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري ومهام كل ع و  ن ال ريل. .5

 

 غشايخ انتأخْش 3.1.3

العقد ضمن مدة العمل المحددة بالعقد ،  افي ىذ المطموبةكامل الخدمات  بإتمامبتنفيذ  التزاماتو  المناقص الفائزلم يقم  إذا -1
عن كل يوم تأخير غير   ( دينار أردني 97يقوم بدفع غرامة مقدارىا  ) أن االستشاريعمى  فان،  في تسميم مراحل العملوتأخر 

ويحـق لصاحب  ،لم يمحق  أولصاحب العمل سواء لحق بو ضرر مادي من جراء التأخير   مبرر ويعتبر ىذا المبمغ مستحقاً 
يعتبر مجموع مدة  قيمة الغرامةمحتجزاتو . وألغراض تحديد  أوكفالتو  أو االستشارييحسم ىذا المبمغ من استحقاقات  أنالعمل 
 .كامل العقد والتأخير الحاصل عميو وليس لكل مرحمو عمى حده لالعمل 

 .المقبولة  %( من قيمة العقد15) األعمىسقف حده  لمغرامةيحدد     -2

 

 شّمخ انذفغط 3.1.4

 

 اوال: تدفع بدالت األتعاب وفقًا لما يمي :

 .  /المرحمة التحضيريةولى من قبل الييئةاأل المرحمةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 37 -1
 ./المسح الميدانيمن قبل الييئة  ةالثاني المرحمةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 47 -2

 ./التدريبمن قبل الييئة  لثةالثا المرحمةعمال أ% من قيمة العطاء تدفع بعد قبول 27 -3

 االستالم النيائي لممشروع. من قيمة العطاء تدفع بعد%  17 -4

 

 -التالية : باإلجراءات قيامو% من قيمة العطاء شريطة 17تعادل  لممناقص الفائزيقوم صاحب العمل بدفع سمفة ثانيا: 
 . دفع رسوم الطوابع -1
 . األداءتقديم كفالة حسن   -2
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 . أعاله(2، 1المنصوص عمييا في البنود ) اإلجراءاتتوقيع العقد الخاص بالمشروع بعد استكمال   -3
 تقديم طمب السمفة .  -4

 تقديم كفالة السمفة حسب نموذج الكفالة المرفق .  -5
   -عمى النحو التالي : االستشارييتم استرداد السمفة من  -6

السمفة  قيمةوفي حال عدم التمكن من استرداد  االستشاري ، التي يقدميا عمى أقساط متساوية من دفعات المراحل تسدد السمفة   
 ألي سبب كان قبل انتياء مدة العطاء ،  فيتم استردادىا من كفالة السمفة.

3.2 انششًط انخبصخ 

 

 .تعتبر جميع مكوناا النظام المط وي تن يذه وحدة واحدة وال يمك  تج ئتن 
 ديم العر  بال غة العربية ويمك     تر ل الت اةيل ال نية بال غة اإلنج ي ية ع      تتم ترجمة النةوص ال  تق

العربيةج ويتم اعتماد الترجمة العربية عند االرتبل . ويجي    تكو  النةوص مت قة ومت    ة وكذلك مجمل 
 العر  ح ي ما ورد  ن ةذه الوثيقة.

 ية غير مذكورة  ن ةذه الوثيقة يعتبرةا المنا ص   ا ية ل حل المقدمتقديم   عار  ية عناةر إ ا . 
  ع   المنا ص    يو ر ما ي  م م  القوى البشرية لتن يذ كا ة مراحل المشروع  م  المدد ال منية المقرة وبالك اءة

 والجودة المقررة م   بل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري.
 وناا الحل المط وي وال تراا ال منية البل مة مع مراعاة ما ورد  ن بند "مدة تقديم رطة تن يذية شام ة لجميع مك

 تن يذ العمل". وتعتبر الرطة ج ءاً  رورياً.
  تقديم رطة وا حة لعم ية الدعم ال نن ميدانيا وتقديم تةور لعم ية جمع البياناا ميدانيا والتحدياا التن  د تواجن

 ا.العم ية وتةوراا الح ول لهذه التحديا
 ( اجراء تجربة ميدانيةPOC إلثباا مبلءمة النظام المقدم الحتياجاا ةيئة تنظيم  طاع النقل البري وت بيتها لجميع )

 المتط باا بحيث تكو  ةذه التجربة  بل االحالة وع   عدد م  العيناا وتعتبر عنةرا   ا يا  ن الدرا ة ال نية.
  مع المنا ص ال ائ  التعديل ع   الشروط المرجعية او المواة اا يحل لهيئة تنظيم  طاع النقل البري وباالت ال

 ال نية لمرح ة الم    ن  وء الدروس الم ت ادة م  المرح ة التح يرية باعتبارةا تجربة لمرح ة الم  .
  .المنا ص م ؤول م ؤولية كام ة  ن حال تبي  وجود نقص  ن مكوناا الحل المتكامل اثناء التن يذ 
  هيئة تنظيم  طاع النقل البري وعدم االحت اظ بأي م  بياناا الم   وتو يع تعهد ل ت  يم كا ة البيانااع   المنا ص

 حول  ريتها يت م  م ؤوليتن وعمل ما ي  م لمنع ت ريي البياناا ألي طر  ثالث.
 ل نبن إال إذا  بدم إ  المنا ص م ؤول ع  تو ير الجها  الم م  ل عطاء وال يجو  ا تبدال  ي  رد م    راد الجهبا  ا

المنا ص   باباً مقنعة وحقيقية يقنع بها ةاحي العمل مع تقديم البديل المنا بي والبذي يجبي    يوا بل ع يبن ةباحي 

 العمل  بل    يترك األةيل. 

  إذا  ورد المنا ص  يادة ج ئية ع     عار بع  بنود األعمبال  و ك يباً ع ب  إجمبالن ال بعر المقبدم  و ك يهمبا   بيتم

 امل مع ةذه ال يادة ع   النحو اآلتن: التع

إذا  ورد المنا ص  يادة ع   عر ن المالن كمب   مقطوع دو  تدوي  ن بة ةذه ال يادة م  إجمالن  يمة  .0
 العر  يتم ح اي ن بة ةذه ال يادة كن بة مئوية م  إجمالن  يمة العر  المالن.

كن بة مئوية م   يمة العر  دو  تدوي   يمة إذا  ورد المنا ص ال يادة المدونة منن ع   عر ن المالن  .7
 ةذه ال يادة يتم ح اي  يمة ةذه ال يادة م  إجمالن عر ن المالن.

 يجي    تتطابل الن بة المئوية ل  يادة المدونة م  المنا ص مع  يمة ةذه ال يادة الواردة  ن عر ن. .3
بي   يمة ةذه ال يادة يتم األرذ بالقيمة إذا ورد تنا   بي  الن بة المئوية ل  يادة المدونة م  المنا ص و .4

 األدن  لهذه ال يادة.
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3.3 كفبنخ االجيضح ًانًؼذاد: 

 في ىذا العطاء. الموردة لجميع االجيزة والمعداتخمسة سنوات قديم كفالة لمدة يمتزم المناقص بت .1
مــــــــن تــــــــاري  خمســــــــة ســــــــنوات يمتــــــــزم المنــــــــاقص يتــــــــوفير الصــــــــيانة والــــــــدعم الفنــــــــي لجميــــــــع مكونــــــــات المشــــــــروع لمــــــــدة  .2

 استالم اعمال العطاء .
 

  ينيجْخ انتطجْك3.4

 

يجي ع   المنا ص تقديم وة  م ةل لمنهجية تطبيل المشروع  ن كا ة مراح نج ويجي ا  تحتبوي ةبذه المنهجيبة ع ب  
لبذا  ت ةيل لمراحل العمل ومكوناتن ومررجاتن وحلية تطبيقبنج يشبمل منهجيبة تطبيبل الم ب  بالو بائل االلكترونيبة الحديثبةج

 تكو  م ؤولية المنا ص تقديم منهجية متكام ة لكا ة مراحل التطبيل تن جم مع األ بس والمعبايير الدوليبة ل م بوحاا  بن 
 إدارة العمل الميدانن و ن و ع م اةيم وتعري اا الم وحااج ويشمل ذلك:

 
 .منهجية إدارة المشروع 
  والجغرا ية.منهجية  بط الجودة وراةة  بط جودة البياناا اإلحةائية 
 .منهجية إدارة العمل الميدانن والدعم ال نن والتدريي 
 .منهجية تن يذ تطبيقاا الم   المتكام ة بحيث ت م  االن جام مع اال س والمعايير الدولية  ن تن يذ الم وحاا 
 ( منهجية توظي  ذكاء األعمالBusiness Intelligence لربط اال تمارة مع بياناا ) الجغرا يةم اراا. 

  
 تكو  ةذه المنهجياا عامبل رئي ا  ن عم ية التقييم واالرتيارج و يتم اعتبار الشركاا التبن ال تقبدم ةبذه المنهجيباا غيبر 

 مطابقة ل شروط ال نية لمرال تها لشرط   ا ن م  الشروط المرجعية.
 

 

 

4 انٌضغ انشاىن : 

 :اٚال " : اٌّٛجٛداد ٚاالٔظّخ اٌّزٛفشح 

 

 :(: وتحتوي ع   GEODATABASEالجغرا ية ) اعدة البياناا  -0

  وع    2002م اراا رطوط النقل العام الدار ية والرارجية لكا ة المم كة ولكنها غير محدثة م  عام

طجمخ يسبساد خطٌط اننمم انؼبو انذاخهْخ ً  المنا ص تحديثها ح ي متط باا ةاحي العمل

م ار الرط م  نقطة البداية ال  نقطة النهاية وال  وةذه الطبقة حاليا " تبي  انخبسجْخ نكبفخ انًًهكخ 

 ORACLEتحتوي ع   نقاط التحميل والتن يل ربلل الم ار وةن غير مربوطة بنظام  اعدة بياناا )

DATA BASEمثل التعر ة ج اعداد المركباا  :تحتوي مع وماا راةة برطوط النقل العام التن ( و

باال ا ة اي ا " محدثة اوال بأول واعدة البياناا الراةة بالهيئة  العام ة ع   الرط وار امها ومالكيها و

 ال  عشوائية تر يم رطوط النقل العام وتكرارةا حيث ا  ن س رط النقل العام يحتوي ع   ر م مرت  .

  طبقة المعالم الرئي ية LAND MARK   وتحتوي ع   ا ماء المعالم ومو عها وتةني ن : )م تش   ج :

  7119......( وةن محدثة ل عام حكومن ج مدر ة 

  7119طبقة الشوارع : تحتوي ا م الشارع وا م المحا ظة وةن محدثة ل عام. 

 .طبقة التق يماا االدارية : احدودة المحا ظاا وااللوية واال  ية 
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: وةن محدثة اوال باول بموجي عقد ةيانة .ARC GIS10.4حاليا ةن برمجية  : البرمجية الم تردمة -7

درا ة مؤائمة البرمجية ل تطوراا والنظام وا  كا  ةنالك مع الوكيل  ن االرد  وا  ع   المنا ص 

وت اةم  ن ر ع  وية البنية التحتية لقاعدة البياناا الجيومكانية برمجية اكثر  عالية تردم الهيئة  ن مجالها 

 ل هيئة.

(: وتحتوي مع وماا راةة برطوط النقل ORACLE DATABASE) ن برمجية  حاليا اعدة بياناا  -3

و يتم ت ويد المنا ص بكا ة المع وماا البل مة وع ين ربطها وتر يمها بالرطوط كما ذكر اعبله ج العام 

وتم طر  عطاء لبناء وتطوير  اعدة بياناا جديدة واتمتة جميع اجراءاا  والم اراا التن  يتم م حهاج

 نقل الركاي 

باإلضافة الى عمل الٌة للتكامل بٌن قاع ة البٌانات هذه مع قاع ة البٌانات الجغرافٌة بحٌث ٌتم عكس أي  

 إضافة أو تح ٌث على خطوط النقل العام بٌن النظامٌن.

 

 المع وماا البري الراص بنقل الركايج ت ع  الهيئة ال  اجراء عم ية م    تطوير  طاع النقلوذلك م  اجل  

( ال ترراج تقارير (Business Intelligenceوربطها بشبكة النقل الجغرا ية وا تردام تقنياا ذكاء األعمال الحديثة 

الرخص والبرمجٌات المطلوبة توفٌر كافة ن الدرا اا والتنبؤاا الم تقب ية ويتعي  ع   المنا ص ومؤشراا لها الشأ   

 .تورٌ ها الى الهٌئة عن  االنتهاء من العطاءبالمستخ مة فً هذا العطاء و

 

  األةدا  المراد الوةول اليها: 

الو و  ع   اإليجابياا وال  بياا بهد  درا تها وتقييم كا ة األمور المتع قة برطوط النقل العام  عيا لتح ي   .0

ربلل ال تراا المقب ة. حيث يمثل تو ير نظام مماثل لطبقة رطوط النقل وتو يعها  اإليجابياا ومعالجة ال  بياا

بشكل د يل والو و  ع   مؤشراتن مرتك ا   ا يا لةانعن القرار  ن كا ة المجاالا والرطوة األ ا ية نحو 

 التطوير والتنبؤ ل و ع الم تقب ن.

 2002 طاع النقل البري حيث انها غير محدثة منذ عام تحديث  اعدة البياناا الجيومكانية الراةة بهيئة تنظيم  .7

 وادراج كا ة المع وماا الجيومكانية لقطاع النقل البري والذي م   م  ةبلحياا الهيئة

 ا تردام ذكاء االعمال  ن اةدارا التقارير ومنها احت اي مؤشراا الشبكة . .3

( تحتوي ع   كا ة مع وماا النقل العام  or GIS Cloud GIS Portal  نشاء بوابة الكترونية جيومكانية )  .4

ولجميع مكاتي الهيئة  ن  الجهاا الحكومية بكل  هولة وي ر والتن تتي  عر ها ومشاركتها م  ربلل جميع

 المحا ظاا التابعة لها.

 

 المرح ة التح يرية والم   الميدانن.مرح ة تنق م االعمال المط وبة  ن المشروع إل  مرح تي  
 ص ال ائ  تن يذ وا تكمال المرح ة التح يرية بنجا  و قاً لمعايير و  س تقييم نجا  المرح بةج و بن حبال يجي ع   المنا

 شل المنا ص  ن تن يبذ وا بتكمال المرح بة التح بيرية ا بتنادا لؤل بس والمعبايير المعتمبدة لبدى ةيئبة تنظبيم  طباع النقبل 
 .البري  إ  الهيئة  تقوم ب ر  غراماا ع   الشركة المن ذة

 
ع ين يبدئ تن يذ كا ة األعمال التقنية التن و ةاوبناءتجهي  اال تمارة االلكترونية  يتم ربلل المرح ة التح يرية ل مشروع 

ج وكبذلك ا بتبلم األجهب ة  يبة التبن  بيتم ر بمها واعتمادةباتح بير البيانباا الجغراوترص اعمال تح ير مناطل العمل 
ال وحيببة المط وبببة وتةببميم وتطببوير وتطبيببل األنظمببة الميدانيببة والمكتبيببة التببن ت بببن احتياجبباا  عمببال ةببذه المرح ببة ومببا 

 يةاحبها م  ترا ل ل بياناا وتدريي ودعم  نن. 
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ال بتمارة الراةبة بم ب  بيانباا ج   يتم تن يذ كا بة األعمبال التقنيبة التبن تربص  عمبال االميدانن   ما ربلل مرح ة الم  
ةيئة تنظيم  طاع النقل البري وةن المراحل الرئي ية  ن الم ب  وتطبوير وتطبيبل األنظمبة الميدانيبة والمكتبيبة التبن ت ببن 
احتياجبباا  عمببال ةببذه المرح ببة ومببا يةبباحبها مبب  ترا ببل ل بيانبباا وتببدريي ودعببم  نببن. باإل ببا ة البب  ر ببم الم بباراا 

 التن  يتم تن يذةا بالت ام  مع الم  . اعدة البياناا الجيومكانية  وانشاء لرطوط النقل
 

 

 

 

4.1  نًشدهخ انتذضْشّخا 

 

  تةميم  اعدة البياناا 

 

  ع يها. البري النقلةيئة تنظيم  وموا قةتةميم وبناء  واعد البياناا  
 .تكامل وتوا ل  واعد البياناا الجغرا ية 
   مكوناتها.توثيل  واعد البياناا وتةاميمها ووة 

 

 تةميم  اعدة البياناا الجغرا ية وتح ير الررائط 

 

 .تةميم وبناء طبقاا جغرا ية جديدة لمناطل العمل بحيث تتكامل مع  واعد البياناا الجغرا ية 
  الجغرا ية.اعتماد المعايير والمواة اا ال نية إلدارة  واعد البياناا 
 .توثيل  واعد البياناا وتةاميمها ووة  مكوناتها 

 : التجربة القب ية 
 وتت م  اجراء م   تجريبن لعدد م  الرطوط وةن : 

 .ونقاط التحميل والتن يل و مو ع المجمعاا  ي  لكل محا ظةي  ورارجيرطي  دار ي -
 ...... الخمو عي  لشركتي  لكل م   : شركاا التاجير ج التك ن ج  -
 مو عي  لشركاا الشح  . -

 

4.2 انًْذانِ يشدهخ انًسخ 

 

  ( البرمجياا –)البرامج التطبيقية  اال تمارةجمع بياناا 

 

 النظام اآللن لجمع البياناا با تردام األجه ة ال وحية  .0

 

تةميم وتطوير وتركيي نظام حلن لجمع البياناا يعمبل مب  رببلل األجهب ة ال وحيبةج يتكبو  مب  ا بتمارة الكترونيبة لجمبع 
 بحيث يحتوي ع   الوظائ  والمي اا التالية:البياناا وررائط الكترونية مدمجة مع النظام لبل تدالل 

 
 جميع واجهاا النظام بال غة العربية. 
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  بنبباء  اعببدة بيانبباا مةببغرة متوا قببة مببع التةبباميم القيا ببية لقواعببد بيانبباا األجهبب ة ال وحيببة و ببادرة ع بب  ح ببظ
 Primary keys andومعالجبة وا بتعادة بيانباا الم ب  بشبكل  ب سج ومراعباة بنباء الم باتي  التعري يبة )

Foreign keys( وال هارس )Indexes.) 
  تحميل الررائط االلكترونية التن تو رةا الشبركة الكترونيباً ع ب  األجهب ة ال وحيبة وت بمينها بشبكل يتكامبل مبع

 العم ية التح يرية بحيث يمك  ا تعرا  إنتاجية الباحثي  م  ربلل الررائط.
 .تنةيي النظام ع   األجه ة ال وحية الموردة 
  تو ير حلياا متعبددة وبريباراا متنوعبة ل بما   مب  المع ومباا و بريتها والح باظ ع يهبا مب  ال قبد  و التغييبرج

 وذلك م  ربلل تقنياا التش ير و ك التش ير وتقنياا الن خ االحتياطن متعدد المراحل.
  قبائن وح ظهبا  بن  واعبد ( بشبكل تموا  ج ج المبن الشارعالمرت  ة ) الم  التقاط اإلحداثياا المكانية لوحداا 

بيانبباا األجهبب ة ال وحيببة و ببما  الوةببول إلبب   ع بب  درجبباا الد ببة التببن تقببدمها األجهبب ة الم ببتردمة وحليبباا 
 التطبيل الميدانية المتبعة.

  ضمان ع م استخ ام النظام إال بع  وصول الباحث الى منطقة العمل المخصصية ليه وتنبٌهيه حيال خروجيه مين
 منطقة العمل.

 ارير حلية م  ربلل شاشاا النظام ال وحن تعر  ل باحث إنجا ه بشكل يومن وتجميعن وما تبق  وغيبر تقديم تق
 المكتمل.

  يو ر النظام حلية مكتبية إلدارة األجه ة ال وحية بحيث تتي  إلدارة العمل الميدانن تن يذ وظبائ  مرت  بة عب  ب عبد
ل الجهبا ج اال بتعبلم عب  مو بع الجهبا ج البتحكم وتشمل: ط ي تنا ل بيانااج إر بال مبلحظباا إرشباديةج إغببل

 بالجها ج رةد عطل  ن الجها .
  يراعببن النظببام القببدرة ع بب  اال ببتجابة بك بباءة و عاليببة لعم يبباا اإلدرببال والمراجعببة ويراعببن عببدم تببأثر  ببرعة

 ول ل ميدا .ا تجابة النظام ب يادة حجم البياناا  ينج حيث  يتم إجراء ارتباراا ك اءة ع   النظام  بل الن 
  ج الم ب يو ر النظام حلية م بوطة ومحكمبة إلغببلل كا بة وظبائ  الجهبا  ال بوحن مبا عبدا ت بك المتع قبة بنظبام

ومنع الم تردم غير المرول م  الدرول إل  مكوناا وبرامج وم  اا الجها  األررى  واء  ثنباء عمبل الجهبا  
  و بعد إعادة تشغي ن.

  بإعداداا الجها  المط وي ا تردامها  ن النظبام مب  رببلل شاشباا النظبامج ويشبمل يو ر النظام إمكانية التحكم
 ذلك: ا اءة شاشة الجها ج التحكم بعم ية االتةال باإلنترناج إعادة تشغيل الجها .

   تو ير حلية لترا بل وتبد ل البيانباا بشبكل وا ب  ود يبل مبع وجبود  بجل متكامبل لحركباا تنا بل البيانباا ببي
و واعد البياناا المرك يبة  بن الهيئبةج بحيبث يو ب  ةبذا ال بجل الو با والتباريخ والمو بع و يبة  النظام ال وحن

  عطال ترا ل تنا ل البياناا.
  تو ير رياراا متعددة لتنا بل البيانباا ببي  األجهب ة ال وحيبة و واعبد البيانباا المرك يبة تشبمل: التنا بل اليبومنج

 .الط ي م  غر ة العم ياا دالتنا ل عند الط ي م  الباحثج التنا ل عن
  ا تردام كا ة الريباراا التبن تتحهبا تقنيباا االتةبال المتبو رة  بن الجهبا  لتنا بل البيانبااج ويشبمل ذلبك: شببكة

(ج االتةببال Wi-Fiج وغيرةببا مبب  التقنيبباا(ج الشبببكة البل بب كية الدار يببة )GPRSج 3Gانترنببا الموبايببل )
 (.USBالمباشر ع  طريل   بلك توةيل )

 كل م تردم م  ربلل ا م م تردم وك مة مبرورج و بما  عبدم تبدارل بيانباا البباحثي  وات بال بيانباتهم  حماية
مع ك مة المرور المرةةة لهم وتو ير حلية لح ظ وةيانة وا تعادة ك مة المرور مبع مراعباة امكانيبة ا بتردام 

 الجها  ألكثر م  باحث.
 عربية رطوة برطوة مو حا بالر وماا واالشكال التو يحية.اعداد كتيي و/ و دليل ا تردام البرامج بال غة ال 

 

 نظام إدارة العمل الميدانن ومرا بتن .7

 

تةميم وتطوير وتركيبي نظبام حلبن ع ب  الويبي ل ر اببة والمتابعبة المكتبيبةج يتبي  إلدارة المشبروع وإدارة العمبل الميبدانن 
المكتبيبي  ا بتعرا  ومراجعبة البيانباا ع ب  الم بتوياا اإل راديبة و ريل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري وكا بة المشبر ي  

 والتجميعيةج بحيث يحتوي ع   الوظائ  والمي اا التالية:
 
 .إعداد نظام حلن ع   الويي إلدارة العمل الميدانن ومرا بة اإلنتاجية و بط الجودة 
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 تعريبب  وتوثيببل مؤشببراا اإلنتاجيببة العمببل مببع  ريببل ةيئببة تنظببيم  طبباع النقببل البببري وإدارة العمببل الميببدانن ل
ومؤشببراا األداء المط وبببةج وت ببمي  ةببذه المؤشببراا  ببم  النظببام بشببكل ي بباعد اإلدارة ع بب  مرا بببة العمببل 

 الميدانن والتعر  ع    وجن القةور والر ل  ن العمل  ن و ا مبكر.
 ي  ومبرا بي  ومشبر ي  مب  رببلل تو ير حلية إلدارة العمل الميدانن وتو يع العمل ع    جهب ة العبام ي  مب  بباحث

 ترةيص المناطل الجغرا ية لهم.
 .القدرة ع   إدرال بياناا العام ي  وتعدي ها وحذ ها ح ي الحاجة 
 .القدرة ع   إدارة مناطل العمل وتو يعها وإعادة تو يعها ك ما ل م األمر 
  وتقطيعهبا وتو يعهبا ببي  البباحثي  و بل يتكامل ةبذا النظبام مبع  واعبد البيانباا الجغرا يبة لعبر  منباطل العمبل

 المهام الموك ة إليهم.
  ا ترراج تقارير إنجا  تو ب   بير العمبل ع ب  الم بتوياا الجغرا يبة  و االداريبة  و العبام ي ج بأشبكال متعبددة

 تشمل التقارير وشاشاا المتابعة والررائط وبكا ة الم توياا التجميعية واإل رادية التن تو رةا البياناا.
 و ير التقارير ح ي مكوناا إدارة العمل الميدانن ع   م توياا متعددة تشمل غر ة العم يباا المرك يبة وكا بة ت

 ئاا العام ي  و قاً ل هيكل التنظيمن ل تعدادج وي م  النظبام تطبيبل حليبة وا بحة ل ةببلحياا تمكب  كبل  ئبة مب  
 دي ن  قط م  البياناا.ا تعرا  ما يرةها  قط م  البياناا وتعديل ما تم ك ةبلحية تع

 
 
 

 نظام معالجة البياناا  .3

تقوم الشركة بتةميم وتطوير وتركيي وةيانة نظام متكامل لمعالجة البياناا و قاً لآللياا والمنهجياا المتبعة  ن الدائرةج 
 ويشمل ذلك:

 
  مع ومبباا تببو ير بببرامج حليببة ع بب  الويببي لمراجعببة وتةببحي  وتببد يل وتنظيبب  بيانبباا ا ببتماراا تحةببيل

 .وتةحي  البياناا الجغرا ية المشاركي 
  تةميم وبناء  اعدة بياناا إحةائية م  نتائج مرح ة تحةيل مع وماا المشاركي  بحيث تكو  مبلئمة ل مراحبل

 الم تقب ية وتحميل بياناا مرح ة تحةيل مع وماا المشاركي  ع يها.
  الكترونية تشمل موا ع المبانن ومحطاا وررائط إ قاط كا ة مررجاا المشروع م  بياناا إحةائية تجميعية

ورطوط النقل العام ع   الررائط االلكترونية لنظم المع وماا  طبقة الشوارعوالمشاركي  وحدود  الباةاا

 الجغرا ية لهيئة تنظيم  طاع النقل البري و ما  ربط ةذه المكوناا بترتيي عبلئقن وا   وموثل.

 

 نظام النشر وا ترراج النتائج  .4

 

تقوم الشركة بتةميم وتطوير وتركيي وةبيانة نظبام متكامبل لنشبر البيانباا وا بترراج النتبائج و قباً لآلليباا والمنهجيباا 
 ويشمل ذلك:

 
 .بناء جداول مررجاا اال تمارة/اال تماراا )النتائج( لهيئة تنظيم  طاع النقل البري 
 ( تةببميم وبنبباء  اعببدة بيانبباا تح ي يببة متعببددة األبعببادMulti-dimensional تتببي  إمكانيببة ا ببترراج النتببائج )

 والمؤشراا والتقارير بشكل   س.
 ( تببو ير تقببارير حليببة بتقنيبباا ذكبباء األعمببالBusiness Intelligence ) لهببذه  تببو ر إمكانيببة نشببر البيانبباا

يبة تشبمل ( تعر  التقارير مب  رببلل  شبكال ت اع Dashboardsالمرح ةج وتطوير تقارير ولوحاا مرا بة )
 جداول ور وم بيانية وررائط الكترونية.

  ا تردام الررائط االلكترونية كأداة رئي ية  ن نشبر البيانباا وتبو ير إمكانيبة ا بقاط وا بتعرا  البيانباا ع يهبا
 و قاً ل م توياا الجغرا ية المط وبة.

 ل شببرص المنا ببي ويببو ر  تببو ير نظببام ةبببلحياا متكامببل مببع التقببارير اآلليببة ي ببم  اتاحببة المع ومببة المنا بببة
 واجهاا مرت  ة و اب ة ل ترةيص بح ي كل م تردم.
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4.3  جْبنبد انخبصخ ثبنيْئخانلبػذح ًانتٌافك يغ  انتكبيهْخ 

 

LTRC has an initiative to leverage the GIS system and database and implement applications on 

top the GIS database, LTRC  has supmitted a tender for the database in another project, so the 

bidder shall accommodate to integrate the  New system and database with the GIS database 

and application, here are the main requirements for the integration. 

Collaborate with the database vendor and/or database team from LTRC to implement the 

required integration between the systems. 

Document the integration requirements, propose a solution and get approvals on the design 

from LTRC. 

Design and implement the necessary API, web services or database stored procedures that 

provides the integration using the best practices for each integration function. 

Document the application interface and integration solution adequately and appropriately 

Document and handover the necessary database schema design highlighting all database 

objects (tables, views, SPs…). 

In order to allow for the integration, the current database need to be tested and cleansing for 

duplication any other anomalies that may affect the integration. 

Work with the database implementation team to test the systems integration and guarantee the 

consistency of data retrieval results. 

 

4.4 مبػذح انًؼهٌيبد انجٌْيكبنْخ ًسسى خطٌط اننمم انؼبو :جنبء انجنْخ انتذتْخ ننًؼهٌيبد ًانجْبنبد انًطهٌثخ نا 

 

وعدد االشراص البذي   بيقومو  بالم ب  ع   المنا ص و ع رطة عمل وا حة م ة ة  منيا تو   عم ية الم   الميدانن 

 ل ما  الحةول ع   المع وماا وةن : العمل الم تردمة  ن عم ية الم   وكي ية تو يعهم ومنهجية

لتح ٌي  مسيارات خطيوط : با تردام االلياا المقترحة ل م   الميدانن مب  المنبا ص تح ٌ  مسارات الخطوط -  

فييً الملحييق  )جييرش ، اربيي  ، الزرقيياء( ان كانييت  اخلٌيية او خارجٌيية محافظييات العامليية فييً  النقييل العييام

ت ببمياا و ارة الب ببدياا   ببار بحيببث يببتم ا ببتردام ا ببماء الشببوارع ح ببيجغرا يببا ووةبب  الم :المرفييق

باإل ا ة ال  ا تردام ا ماء المعبالم الموجبودة ع ب  الشبوارع التبن يبتم م بحها وربطهبا بالشبارع جغرا يبا 

)م ب  كببل ربط مبرة واحببدة ع ب  األ بل )و بمببا  والمؤ  باا الحكوميبة والمببدراس وغيرةبا(.الم تشب ياا )

ج  بواء كانبا حا  بة كبيبرة او ذةاببا وايابباي م  م توى عالن م  الد بة( باالتجباةي  لغايبة تحديبد الم بار 

 .( وتةوير  يديو لم ار الرطحا  ة متو طة او  يارة ةغيرة  ر يس

  نظام لعر  إنجبا  العمبل ومتابعبة الم ب   بن المحا ظبة التبن يبتم ارتيارةبا مب   ببل تو ير و يتوجي ع   المنا ص

م بباراا رطببوط النقببل اعمببال الم بب  والتببن مبب   ببمنها :الهيئببة ويشببمل تو ببي  طريقببة العمببل والتن يببذ والتببد يل 

 باراتها ومع ومباا باإل ا ة ال  اعداد رطوط النقل العام ل رروج بقاعدة بياناا شبام ة لكا بة رطبوط النقبل العبام بم

( لكا ة األعمال والبياناا الوة ية لها ح ي متط بباا GISعنها م  اعداد ونوع المركباا العام ةج وتقديم عر  )

 ةاحي العمل.
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 :ٌتم مسح الخط بالتعاون مع م ٌر مكتب الهٌئة فً المحافظة فً حال 

 ع م وجو  واسطة عاملة على الخط. -1

غٌيير خطوطهييا االصييلٌة )التصييارٌح الوسييائط التييً تعمييل علييى خطييوط  -4

 المؤقتة( اي خ مة  ون وسائط نقل عام عاملة هذه الخطوط.

 
 اماكن التحمٌل والتنزٌل: - أ

 وتشمل الموا   التن يتم تحميل وتن يل الركاي ع   طول م ار الرط باإل ا ة ال  تحديد نقاط البداية والنهاية ل رطوط. 

 

 نقطة الب اٌة ونقطة النهاٌة: - ب

وةببولج يببتم شببمولها بطبقببة مراكبب  ايببة بحيببث إذا كانببا مركبب  انطبببلل وبعببي  االعتبببار تةببني  نقبباط البدايببة والنهمببع االرببذ 

(ج  ما إذا كانبا نقباط البدايبة والنهايبة ةبن موا ب   بن الشبارع يبتم إ با تها المجمعاا \محطاا الحا بلااالنطبلل والوةول)

  يا.ع   اماك  التحميل والتن يل ع      يتم ربطها جغرا

  .وةن مكاتي التأجيرال ياحنجتأجير الحا بلاجالنقل ال ياحن المترةص  :بانماطه موقع شركات التاجٌر  - ا

مكاتببي التك ببن االةبب ر واال ببتثمارج مكاتببي التك ببن وةببن :بانماطييه التكسييً  شييركات ومكاتييبمواقييع  - ث

 تك ن المطار.ال ند نجمكاتي تك ن ال ياراا ال رمن )ال يمو ي (ج مكتي تك ن المعبرج مكتي 

 الدولية.ال ياراا الةغيره )ال  رياا الدولية ( والحا بلا وهً : بانماطه  موقع قطاع النقل ال ولً - ج

 
وذلببك بالتعبباو  مببع مببدراء المكاتببي  ببن  Oracle Databaseالخطييوط فييً  ألرقييامعمييل تصيينٌ   -  

وذلبك  بإشرا  الهيئبة وموا قتهبا(المحا ظاا و  م تكنولوجيا المع وماا  ن الهيئة والمنا ص )التوحيد  قط 

ة ليحقبل التطبابل مبع نظبام  اعبدة    ببل المنبا ص وتوا بل ع يبن الهيئببتقديم مقتر  الليبة تبر يم الرطبوط مب

 .البياناا الجديد الذي تم طرحن م   بل الهيئة

تقديم ررائط :  (SCHEMATIC MAPS)أنتاج الخرائط التوضٌحٌة سواء للمستخ مٌن أو المواطنٌن - خ

ور مية تشمل تمثيل م اراا رطوط النقل العام  ن كل المحا ظاا مبع مراعباة تبداربلا الم باراا  ور ية

  وا وات انتاجها بشكل فوري.( SCHEMATIC MAPSم  ربلل اعداد الررائط التو يحية )
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 الشكل اعاله : ٌبٌن خرائط توضٌحٌة لبعض خطوط النقل العام فً محافظة الزرقاء.

 

 ةامتببداد الشبببكة والن اذيبب الشبببكة والمبينببة بالجببدول ادنبباه منهببا : مؤشببراا وتشببتملتقييارٌر ذكيياء االعمييال :  - د

 .و هولة الوةول وكثا ة الشبكة

تحتوي ع   كا ة مع وماا : ( or GIS Cloud  GIS Portalأنشاء بوابة الكترونٌة جٌومكانٌة )  - ذ

باال ا ة  الجهاا الحكومية بكل  هولة وي ر ربلل جميعالنقل العام والتن تتي  عر ها ومشاركتها م  

 ال  المكاتي التابعة ل هيئة  ن كا ة المحا ظاا.

 

 تق ٌم تقرٌر المرحلة الثانٌة شامال وٌتضمن كافة اعمال المرحلة.  - ر

مراجعة وت قٌق اعمال المرحلية مين قبيل الهٌئية مين ناحٌية مسيار الخيط وشيمولٌتها لجمٌيع خطيوط النقيل  - ز

ضافة الى المعلومات الوصفٌة لها، و قة االعمال المق مة ومنح موافقة الهٌئة على هذه االعمال العام باإل

 المق مة.

 انهاء اعمال هذه المرحلة بقبولها من قبل هٌئة تنظٌم النقل البري. - س

 

 :  هٌئة النقل البريمرحلة الت رٌب والتأهٌل لكوا ر 

 يتم ت ويد ا مائهم الحقا م   بل ةاحي العمل وتو ير ما يأتن:  شراص 01يتوجي ع   المنا ص تدريي 

 تجهي  واعداد مادة تدريبية وم رةا ع  كا ة االعمال التن  ام بها وتقديم دليل ا تردام لقواعد البياناا. .1

 تجهي  لوا م التدريي م  ناحية البرمجياا والررص البل مة واجه ة الحا وي واجه ة العر  ومكا  التدريي .4

 مدربي  مترةةي . .3

 تشمل موا يع التدريي ع   ما ي ن: .2
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a.  منهجية العمل 

b.  الجيومكانيةكي ية بناء  اعدة البياناا 

c.  طرل الم   الم تردمة 

d. المشاكل والعوائل والةعوباا التن واجهها المنا ص 

e.  كي ية تطوير وتحديث المع وماا ع    اعدة البياناا 

f. ا م   اعدة البيانااامث ة ع   طرل ا تردام وا ترراج المع وما 

g.  مقترحاا وتوةياا المنا ص 

 مبلحظاا:

يحل لةاحي العمل انتداي عدد منا ي م  م تردمين وإلحا هم بجها  المنا ص ل تدريي ع    عمال الدرا اا و ل  .1

 برنامج يت ل ع ين بي  الطر ي  ويقوم ةاحي العمل بد ع رواتبهم وم تحقاتهم.

 م   بل الهيئة.ةذه المرح ة بقبولها انهاء اعمال  .4

 يتم ت ويدةم بن الحقا. ألشراص ع  البرمجياا التن تم ا تردامها ع   المنا ص عقد دوراا .3
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5 انًخشجبد  
 

العطباء وبنباء ع ب  الجبدول ن دعبوة يط ي م  المنا ص ت ويد الهيئة بعد االنتهباء مب  كا بة االعمبال المط وببة والمبينبة  ب

 :مراحل العمل ال منن المعد ل

 نهائن شامبل" كا ة اعمال العطاء برم ة ن خ ور ية ون رة الكترونية ع    رص مدمج.تقرير  .1

( محدثببة وشببام ة ود يقببة وموحببدة لكببل مبب  المع ومبباا الجغرا يببة Geodatabase) جيومكانيببة  اعببدة بيانبباا  .4

موحبدج بنباًء ع ب  بر م ربط  اعدة البياناا الجديدة الراةة بنقل الركاي  GIS & والوة ية بحيث يتم ربط  اعدتن 

نظببام تببر يم يببتم ا ببتردام الرمببو  واالر ببام  يببن ويببتم اعتمبباده مبب   بببل ةبباحي العمببل وبنبباء ع بب  جببدول الطبقبباا 

 الجغرا ية المو حة ادناه ويتم تقديم المع وماا ع   ثبلث ن خ الكترونية.

ماا النقل العام والتن تتي  ( تحتوي ع   كا ة مع و or GIS Cloud GIS Portal بوابة الكترونية جيومكانية )  .3

 .عر ها ومشاركتها م  ربلل جميع الجهاا الحكومية بكل  هولة وي ر

بناء تطبيل بنظم المع وماا الجغرا ية لعمل التحديثاا البل مة والحاة ة  ن  اعدة البياناا الجغرا ية الحقا"  .2

 والتح يل وا ترراج التقارير م   منها ع    بيل المثال ال الحةر:

a. - ماء الرطوط المارة بمو  .ا  

b. -.ا ماء الرطوط المنط قة م  مرك  االنطبلل والوةول 

c. -. ا ماء واعداد و ائط النقل المارة بشارع معي 

d. - . ايجاد ا ماء الرطوط التن يتم ا تردامها ل وةول ال  منطقة او مو   معي 

 وغيرةا م  ادواا التح يل.

 SCHEMATICمبب  ربببلل اعببداد الرببرائط التو ببيحية )م بباراا رطببوط النقببل العببام لتمثيببل ادواا انتبباج و .5

MAPS لكبل محا ظبة مبع مراعباة تبداربلا الم باراا ويجبي  بولهبا ( وررائط ور ية لم اراا رطوط النقل العام

 واعتمادةا م   بل ةاحي العمل.

قبل الببري بكا بة مبديرياتها لتبتمك  مب  تقديم تقرير موجوداا الهيئة والذي يت م  شر  م ةبل الحتياجباا ةيئبة الن .6

 ربطها جميعها بالمع وماا الجيومكانية.

    

 

 الوة  نوع الطبقة ا م الطبقة الر م

رطبببببوط النقبببببل  1
 العام 

Line  
 

تمثيببل شبببكة م بباراا رطببوط النقببل العببام وتشببتمل نقطببة 
البدايببة ونقطببة النهايببة وم ببار الرببط ذةابببا" وايابببا" ع بب  

الم ببار مببب  نقطببة البدايببة البب  نقطبببة شببكل شبببكة يمثببل 
 النهاية.

تمثيببل مببدارل ومرببارج المجمعبباا وربطهببا برببط الببباص   Point المجمعاا  2
 Polygon وم اري وحدود مراك  االنطبلل وةور المجمع.

Image 
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انجْبنبد انٌصفْخ   5.1

 انخبصخ ثكم طجمخ:

 

اسى انطجمخ: خطٌط  5.1.1

 (.Bus Routsاننمم انؼبو )

 مبلحظاا    الوة  ا م الحقل

ا ببببببم الرببببببط بال غببببببة 
 العربية 

   ا م الرط كما ةو معر  م  الهيئة 

ا ببببببم الرببببببط بال غببببببة 
 االنج ي ية 

  ةو معر  م  الهيئة ا م الرط كما

مب   اعبدة بيانباا الهيئببة بعبد تعدي بن وتوحيببده  ر م الرط 
 م   بل المنا ص بالتعاو  مع مدير المكتي.

 

ا بببببببببببم المحا ظبببببببببببة 
المنط بببل منهبببا بال غبببة 

 العربية 

  اال م كما ةو معتمد  

ا بببببببببببم المحا ظبببببببببببة 
المنط بببل منهبببا بال غبببة 

 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ة المنط ببل ا ببم المنطقبب
 منها بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة المنط ببل 
 منها بال غة العربية

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم ال بببواء المنط بببل 
 بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم ال بببواء المنط بببل 
 بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببببم القريبببببة بال غبببببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة المنط بببل 
 منها بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

  ا م المجمع او المو     نقطة البداية 

نقببببباط التحميبببببل  3
 والتن يل  

Point    المركبة ل تحميل والتن يل.تمثيل جميع النقاط التن يتو 

مو ببببع شببببركاا  4
 التاجير 

Point تمثيل لمو ع الشركاا بكا ة انماطن 

موا بببع شبببركاا  5
ومكاتبي التك بن 

 بانماطن

Point تمثيل لمو ع الشركاا بكا ة انماطن 

مو بببببببع  طببببببباع  6
النقببببببل الببببببدولن 

 بانماطن  

Point تمثيل لمو ع الشركاا بكا ة انماطن 

شببببببببببببببببببببببركاا  2
 اال تثمار

Point تمثيل لمو ع الشركاا بكا ة انماطن 
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نقطبببببة النهايبببببة اربببببر 
 نقطة تحميل وتن يل  

  ا م مو   او اي ا م متعار  ع ين 

ا ببم الشببوارع التببن يمببر بهببا الرببط بالترتيببي  الم ار الوة ن
 الجغرا ن 

المراعببباة  بببن حبببال تعبببذر 
الوةبب  بأ ببماء الشببوارع 

 ا تردام ا ماء المعالم

ا م المحا ظة المنتهن 
  يها بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد  

ا م المحا ظة المنتهن 
  يها بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة المنط ببل 
 منها بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة المنتهببن 
  يها بال غة العربية

  اال م كما ةو معتمد

ا ببببم ال ببببواء المنتهببببن 
  يها بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببببم ال ببببواء المنتهببببن 
  يها بال غة االنج ي ية.

  

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة المنتهبببن 
  يها بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة المنط بببل 
 منها بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

  التعر ة المعتمدة م  الهيئة  التعر ة 

مببع بيببا  حببال المركبببة ا   م   اعدة بياناا الهيئة  ر م الحا  ة  
كانبببببا عام بببببة او منتهبببببن 

 ترريةها.

مببب  الم ببب  الميبببدانن )حا  بببة كبيبببرةج حا  بببة  نوع الحا  ة 
 متو طةج  ياراا ركوي ةغيرة  ر يس(

 

  م  الم   الميدانن  ةور ل حا  ة 

  طول الرط كم طول الرط

  ا م ور م وعدد نقاط التحميل نقاط التحميل والتن يل
   انٌْيِػذد انشكبة 

   ػذد انشكبة انسنٌُ

   فْذٌّ نًسبس خظ اننمم

 

 (Terminalsاسى انطجمخ: انًجًؼبد ) 5.1.2

 الوة  ا م الحقل
 

 مبلحظاا
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ا ببم المجمببع بال غببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد 

ا ببم المجمببع بال غببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا م المحا ظة بال غة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا م المحا ظة بال غة 
 االنج ي ية 

  ةو معتمداال م كما 

ا ببم المنطقببة بال غببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببببم ال ببببواء بال غببببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببببم ال ببببواء بال غببببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة بال غبببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة بال غبببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة بال غببة 
 االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد

   ةور م  المجمع

   رل المجمعامد

   مرارج المجمع

ع ببببببببببب  شبببببببببببكل   حدود المجمع
POLYGON 

   عدد الموا  

   عدد الم اري

ا بببببببماء الرطبببببببوط 
 المنط قة 

  

عبببببببببدد الرطبببببببببوط 
 المنط قة

  

 

  



البري مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل  

 

 pg. 26 

 نمبط انتذًْم ًانتنضّم : 5.1.3

 الوة  ا م الحقل
 

 مبلحظاا

ا ببم المو بب  بال غببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد 

ا ببم المو بب  بال غببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا م المحا ظة بال غة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا م المحا ظة بال غة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة بال غببة 
 العربية 

  معتمداال م كما ةو 

ا ببببم ال ببببواء بال غببببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببببم ال ببببواء بال غببببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة بال غبببة 
 العربية 

  اال م كما ةو معتمد

ا بببم القريبببة بال غبببة 
 االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد

ا ببم المنطقببة بال غببة 
 االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد

   ةور م  المو  

   عدد الموا  

   عدد الم اري

الرطبببببببوط ا بببببببماء 
 المارة بالمو  

  

   عدد الرطوط المارة

   ار ام الرطوط

X Coordinate    

Y Coordinate   
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ًىِ يكبتت انتأجْشانسْبدِ,تأجْش انذبفالد,اننمم انسْبدِ ثىبفخ أّبطٗ:  ِٛلغ ؽشوبد اٌزبج١ش اعُ اٌطجمخ:  5.1.4

  .انًتخصص 

 مبلحظاا الوة   ا م الحقل 

   ا م المكتي / الشركة بال غة العربية

ا ببببببم المكتببببببي / الشببببببركة بال غببببببة 
 االنج ي ية

  

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد ا م ال واء بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م ال واء بال غة االنج ي ية 

  ةو معتمد اال م كما ا م القرية بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م القرية بال غة االنج ي ية 

ا بببببببم الشبببببببارع / المع بببببببم بال غبببببببة 
 االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد

  اال م كما ةو معتمد ا م الشارع / المع م بال غة العربية

   نوع النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   
 

ًىِ يكبتت انتكسِ االصفش ًاالستثًبس, يكبتت انتكسِ انفنذلِ,يكبتت ثبّٔبطٗ :ِٛالغ ؽشوبد ِٚىبرت اٌزىغٟ  5.1.5

 , انتكسِ انزكِ ت تكسِ انًؼجش, يكتت تكسِ انًطبستكسِ انسْبساد انفخًو )انهًٌْصّن(, يكت

 مبلحظاا الوة   ا م الحقل 

   ا م المكتي / الشركة بال غة العربية

ا ببببببم المكتببببببي / الشببببببركة بال غببببببة 
 االنج ي ية

  

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة االنج ي ية

  معتمد اال م كما ةو ا م ال واء بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م ال واء بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد ا م القرية بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م القرية بال غة االنج ي ية 

ا بببببببم الشبببببببارع / المع بببببببم بال غبببببببة 
 االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد

  اال م كما ةو معتمد ا م الشارع / المع م بال غة العربية
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   نوع النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   
 

 انسْبساد انصغْشه )انسفشّبد انذًنْخ ( ًانذبفالد انذًنْخ.  ِٛلغ لطبع إٌمً اٌذٌٟٚ ثبّٔبطٗ  : 5.1.6

 مبلحظاا الوة   ا م الحقل 

   ا م المكتي / الشركة بال غة العربية

ا ببببببم المكتببببببي / الشببببببركة بال غببببببة 
 االنج ي ية

  

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المحا ظة بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م المنطقة بال غة االنج ي ية

  معتمد اال م كما ةو ا م ال واء بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م ال واء بال غة االنج ي ية 

  اال م كما ةو معتمد ا م القرية بال غة العربية 

  اال م كما ةو معتمد ا م القرية بال غة االنج ي ية 

ا بببببببم الشبببببببارع / المع بببببببم بال غبببببببة 
 االنج ي ية

  اال م كما ةو معتمد

  اال م كما ةو معتمد ا م الشارع / المع م بال غة العربية

   نوع النمط 

X Coordinate    

Y Coordinate   

 

 .جميع ا ماء الحقول يجي ا  تكو  جميعها بال غة العربية وال غة االنج ي ية 

  يط ي م  المنا ص جمع البياناا بنظام االحداثيااWGS84 . 

 

 

5.2 يؤششاد اداء انشجكخ انًطهٌة ادتسبثيب ين ركبء االػًبل  

 

يط ي م  المنا ص ت ويد ةاحي العمل با تردام ذكاء االعمال لتو ير الو ا والجهد  ن انتاج التقارير 

الجدول ادناه يبي  المع وماا والمعادالا المط وي االحةائية وت هيل االجراءاا  ن ا تردامها وكما  ن 

لالزمة لتقوم تجهٌز اال وات اوفرة ٌتم وفً حال كان هنالك معلومات غٌر متاحت ابها م   م  النظام 

ومقارنتها بالمعاٌٌر الحالٌة وغٌرها التقارٌر  والمعطٌات وٌتم احتسابها الحقا البٌانات الهٌئة الحقا با خال

 المطلوبة فً تسهٌل االجراءات.
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المؤشر الذي تم 
 قٌاسه فعلٌا  

 المؤشر تعرٌ  المؤشر المؤشر المقبول عالمٌا  

 الم ٌنةوسط   4كم /كم 3-5 
 باقً أجزاء الم ٌنة  4كم/كم 1.5-4.5

 
) ون مجمييوع أطييوال خطييوط النقييل العييام 

 (4)كم( إلى مساحة الم ٌنة )كمتكرار(

 أوال : مؤشرات الفاعلٌة
 

 كثافة الشبكة -1

 1.1-1.3  
 

نسييبة مجمييوع أطييوال خطييوط النقييل العييام 
)كيييم( إليييى مجميييوع أطيييوال شيييبكة الطيييرق 

المؤشيير كلمييا )كييم( وكلمييا زا ت قٌميية هييذا 
 عبر عن خ مة أفضل

 إمت ا  الشبكة -4

 111% نسبة عي   الركياب اليذٌن ٌصيلون أهي افهم  
برحلة واح ة أو رحلتيٌن إليى عي   الركياب 
 اإلجمالً ، وهو مؤشر لمستوى الخ مة.

 معامل المباشرة -3

زمييييين رحلييييية البييييياص إليييييى زمييييين نفيييييس الرحلييييية  
 1.51-1.32بالسٌارة الخاصة 

وسييائط النقييل  نسييبة زميين الرحليية بإحيي ى
العام إليى زمين نفيس الرحلية بواسيطة نقيل 

 ب ٌلة

 نسبة زمن الرحلة  -2

(  قيائق فيً 9-5مع ل إنتظار الركاب بواسطة النقيل ) 
حالة وجو  برامج مح  ة للرحالت، وٌجب أن ال ٌزٌي  

  قٌقة 45-15مع ل اإلنتظار عن 

 إنتظام الخ مة /فترة اإلنتظار -5 
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6 متط باا عامة 
 

6.0 المشروعإدارة  

 

  ببم  وثيقببة العببر  تقببوم الشببركة بتقببديم رطببة عمببل متكام ببة لكا ببة مراحببل المشببروع تشببمل مراحببل ومهببام تن يببذ 
المشروعج تو يع الكبوادر البشبرية المقترحبة مب  الشبركة المن بذةج تو يبع الكبوادر البشبرية المط وببة مب  ةيئبة تنظبيم 

(ج مررجببببباا المشبببببروع Project Milestones طببببباع النقبببببل الببببببريج المحطببببباا الرئي بببببية ل مشبببببروع )
(Deliverables.) 
 ( التن يل مع مدير المشبروع مب  طبر  ةيئبة تنظبيم  طباع النقبل الببري كنقطبة اتةبال موحبدةSingle Point of 

Contact.) 
  ببم  وثيقببة العببر  تقببوم الشببركة بإر ببال نمبباذج  يا ببية لعم يبباا إدارة المشبباريعج تشببمل: محا ببر االجتماعبباا 

(Minutes of Meetings( ج نموذج ت جيل الق ايا واإلشكاالا)Issues log.) 
 ( ببم  وثيقببة العببر  تقببوم الشببركة بتقببديم رطببة الكببوادر البشببرية Resources plan تشببمل كا ببة المهببام )

 والم ؤولياا المرتبطة بالمشروع وتو يعها و قاً ل جدول ال منن ل مشروع.
  بم  وثيقبة العبر  تقبوم الشبركة بتقبديم رطبة ( مرباطرRisk plan     يشبمل رةبد كا بة المرباطر التبن يمكب )

 تواجن المشروع وطرل مواجهتها وتأثيرةا ع    ير عمل المشروع.
 ( م  وثيقة العر  تقوم الشركة بتقبديم رطبة تواةبل Communication plan تشبمل تعريب  حليبة التواةبل )

 تةعيد لئلشكاالا والمراطر التن تواجن المشروع.بي  ةيئة تنظيم  طاع النقل البري والشركة المن ذة وطرل ال
 

6.7  حماية البياناا و ريتها 

 

  تو ير ا م م تردم وك مة مرور لكل م تردم وع   كا ة األنظمةج مع إمكانية ةيانة وتعديل وا تعادة ك مبة المبرور
 عندما ي  م ذلك.

  العمبل و تمتبة ةبذه العم يباا مب  رببلل إجبراءاا تو ير حلياا الن خ االحتياطن واال تعادة ل بياناا  ن كا بة مراحبل
 تقنية موثقة ومؤتمتة.

 .تش ير البياناا ربلل كل مرح ة م  مراحل نقل البياناا و ك تش يرةا  ن مو ع اال تقبال 
  حماية  واعد البياناا ع   األجه ة ال وحية با تردام تقنياا تش ير تو رةا  نظمة إدارة  واعد البياناا وبو بع ك مبة

 لكل  اعدة بياناا. ر 
   تطبيببل نظببام متكامببل ل ةبببلحياا ع بب  كا ببة الم ببتوياا تعطببن ةبببلحياا اال ببتعبلم والتعببديل ع بب  كببل نظببام مبب

األنظمة وع   كل شاشة وع   كل مجموعة بيانااج بحيث ي م  ةذا النظام إعطباء الةببلحية لةباحي الةببلحية 
 يير ي  م  ن نظام الةبلحياا م  ربلل شاشاا معدة لذلك. قطج مع إعطاء اإلمكانية لمدير النظام إلجراء  ي تغ

 
 

6.3  ترحيل وترا ل وتر ي  البياناا ع   األجه ة ال وحية 

 

 .تو ير حلياا نقل وترا ل البياناا م  االجه ة ال وحية  ن الميدا  م  ربلل  حد م ودي الردمة  ن المم كة 
  بحيث تت م  ما ي ن:و ع  يناريوةاا وا حة لعم ياا نقل وتر ي  البياناا 

o :ن مجال نقل البياناا  

 ( كريار اول  ن عم ية نقل البياناا.Onlineاعتماد النقل ال وري ل بياناا ) -
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( كريار ثانن  ن حال تعذر Semi-onlineو ع  يناريو ثانن يو ر حلية النقل النة   وري ل بياناا ) -

 الريار األول.

 (  ن حال تعذر تن يذ الرياري  االول والثانن.Offline) و ع  يناريو ثالث يو ر حلية النقل المكتبن -
تو ي  حلياا االنتقال م   يناريو ال  حرر بشكل ي م  عدم حدوث  ي تعطل ل عمل  و تأثير ع   جودة  -

 البياناا.
 

o :ن مجال تر ي  البياناا  

ررى م  مع تر ي  ن رة   Data Centerتر ي  البياناا بشكل  وري ع   الروادم المتواجدة  ن  -
 (.SD Cardالبياناا ع   الجها  ال وحن ون رة اررى احتياطية ع   ذاكرة رارجية )

التأكيد ع   عدم نقل  ي ج ء منقوص م  البياناا ال  الروادم  ن حال حدوث  ي ر ل  ن االتةال او  -
 األنظمة البرمجية  ثناء عم ية النقل.

 
  ما   رية وجودة البياناا ربلل جميع مراحل ( التن يذ و م  جميع رطط نقل البياناا  واء ال وريonline )

 (.Offline(  و النقل المكتبن )Semi-onlineمنها او النة   وري )

 .ع   المنا ص تو ير تقنياا ترا ل البياناا ع   درجة عالية م  الموثو ية واالداء والجودة 

 ل ةيئة تنظيم  طاع النقل البري  يما يتع ل بتن يذ ي ت م المنا ص بالتن يل مع كا ة الجهاا الرارجية وم  ربل

 وتطبيل الحل.
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7 انؼشض انتمنِ يذتٌّبد 
 

 نبذه ع  الشركة المنا ةة .0
 

 بيا   رية المع وماا .7
 

  الرد ع   العر  التقنن .3
 

 منهجية العمل المقترحة .4
 

 التدريي .5
 

 االشرا  والمتابعة و ما  الجودة .6
 

 والمررجااالمؤشراا والتقارير  .2
 

  ال ير الذاتية ل ريل الشركة المنا ةة والهيكل التنظيمن لها .8
 

 والربراا المشابهةالمؤةبلا  .9
 

  عمبلء الشركة .01
 

   طاعاا االعمال .00
 

 التقنياا الم تردمة .07
 

  المنا ةةو/او ائتبل  وثائل ت جيل الشركة  .03
 

 مع وماا اررى .04
 

2 االجيضح ًانًؼذاد انًطهٌثخ 
 

ومواصفات ومنصوبا علٌها لوحٌة ذات كفاءة  جهاز تزوٌ  الهٌئة بعشرٌن  الذي تتم علٌه االحالة ٌطلب من المناقص-1

 التطبٌقات الالزمة لتصفح واجراء التع ٌالت على قاع ة البٌانات .

ومكانٌة الخاصة بالهٌئة على الخوا م المتوفرة تشغٌل االنظمة الجٌبان ٌقوم  الذي تتم علٌه االحالة ٌجب على المناقص -4
ٌتم االتفاق بٌن صاحب العمل والفرٌق الثانً على ب ل األتعاب فً الهٌئة. وفً حال حاجة الهٌئة الجهزة خوا م اضافٌة 

 المترتب على تلك التغٌٌرات واألعمال اإلضافٌة.
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(1رقم )ملحق   

ومراكز االنطالق اع ا  الخطوط المطلوب مسحها 

. والوصول  
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 :ع   الخطوط  فً هذه المرحلة وفً حال وجو  اختال  بٌن الواقع ٌتم اضافته 

 

ػذد  اٌّجّٛع اٌىٍٟ ٌٍخطٛط 

اٌخطٛط 

 خبسجٟ

ػذد 

اٌخطٛط 

 داخٍٟ

 اٌّحبفظٗ 

 اسثذ 360 56 416

 جشػ 47 22 69

 اٌضسلبء 223 79 302

 ِؾزشن ث١ٓ اسثذ ٚ جشػ ٚ اٌضسلبء   80 80

867 
 

 

 المجمعات : 

 

 اإلل١ٍُ اٌّحبفظخ ِشوض اإلٔطالق ٚاٌٛصٛي

  ِجّغ األ١ِش ساؽذ

 اٌضسلبء

 ال١ٍُ اٌٛعظ

 ِجّغ اٌٍّه ػجذ هللا

  جشػ ِجّغ جشػ اٌجذ٠ذ

 

 ال١ٍُ

 اٌؾّبي  

 

 

 

 

  ِجّغ اٌؾ١خ خ١ًٍ 

 

 اسثذ

 

 

 

 

 ِجّغ األغٛاس اٌجذ٠ذ

اٌؾّبٌٟاٌّجّغ   

 ِجّغ ػّبْ اٌجذ٠ذ )ِجّغ اٌجٕٛثٟ(

 ِجّغ خٍف اٌزً

 ِجّغ االغٛاس اٌمذ٠ُ

 ِجّغ ثؾشٜ ٚعبي
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9 لبئًخ انخطٌط انًطهٌة  
 

9.1 )خبسجِ (اسثذ خطٌط سئْسِ  

 

 

 ػذد اٌّشوجبد اٌؼبٍِخ ػٍٝ اٌخظ ِغبس اٌخظ اعُ اٌخظ سلُ اٌخظ

حبفٍخ  صغ١شح

 ِزٛعطخ

 حبفٍخ ػ١ِّٛخ

  3  اسثذ/وفش خً اسثذ/وفش خً 681

  1  اٌط١جٗ/اٌؼمجٗ ِشٚسا ثمش٠خ ا٠ً اٌط١جٗ/اٌؼمجٗ/ِشٚسا ثمش٠خ ا٠ً 2550

اٌط١جخ /ِؼبْ/ ػّبْ )ؽش٠طخ اٌّشٚس  اٌط١جخ / ػّبْ 3204

 ثّذ٠ٕخ ِؼبْ(

 1  

إٌّصٛسٖ/اٌّمبسػ١ٗ/ِثٍث  إٌّصٛسٖ/و١ٍخ اٌّجزّغ 3482

 اٌؾٛثه/ٔجً/و١ٍخ اٌّجزّغ

 1  

لضبء  لضبء اٌؼبسضخ/ع١حبْ 4000

 اٌؼبسضخ/اٌصج١حٟ/ث١ٛضٗ/ع١حبْ

 1  

 2 6  اسثذ/ػ١ٓ جٕب/ػجٍْٛ اسثذ/ػجٍْٛ 4058

  2  اٌطشح/اٌشِثب/اٌضسلبء اٌطشح/اٌضسلبء 4315

 -اٌحصٓ/اٌّغزؾفٝ اٌؼغىشٞ/ا٠ذْٚ  اٌحصٓ/اٌّغزؾفٝ/اٌؼ١بداد 1792

١ٌصً اٌٝ اٌؼ١بداد اٌخبسج١خ اٌزبثؼٗ 

 ٌٍّغزؾفٝ

 1  

  1  اسثذ/اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ/وش٠ّٗ/ دا١ِب اسثذ/دا١ِب 2057

  1  عبِزب/ػ١ٓ جٕب/ ػجٍْٛ عبِزب/ ػجٍْٛ 3434

  2  اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ/حٟ اٌّذساج/اٌؼذع١خ اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ/اٌؼذع١خ 3897

  1  اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ /اٌصٛاٌحٗ اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ /اٌصٛاٌحٗ 4409

اسثذ / اٌجبِؼخ اٌٙبؽ١ّخِجّغ ػّبْ اٌجذ٠ذ  5001 ِجّغ ػّبْ اٌجذ٠ذ اسثذ / اٌجبِؼخ  

 اٌٙبؽ١ّخ

  12 

  1  إٌّصٛسٖ / اٌّؼغىشاد / اٌّفشق إٌّصٛسٖ / اٌّؼغىشاد / اٌّفشق 5013

د٠ش ػال -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ  5069 د٠ش ػال -اثٛ ػج١ذٖ  -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ     2  

اٌّفشق -ا٠ذْٚ  5247 اٌغشثٟ/دٚاس اٌّفشق اٌّجّغ  

ا٠ذْٚ/ػ.اٌؾ١ٙذ عؼٛد اٌحشاحؾٗ/اٌٝ 

ا١ّ١ٌٓ ثؼذ ٔبدٞ ا٠ذْٚ 

اٌش٠بضٟ/جّؼ١خ ا٠ذْٚ ٌٍز١ّٕخ 

االجزّبػ١خ/اٌؾبسع اٌشئ١غٟ/ِذسعخ 

ا٠ذْٚ ٌٍجٕبد/اٌٝ ا١ٌغبس ثبرجبٖ اٌحٟ 

اٌؾشلٟ ثجبٔت ِذسعخ ا٠ذْٚ 

 ٌٍزوٛس/اٌؾبسع اٌشئ١غٟ/اٌّفشق.

2 3  

اٌّذ٠ٕخ اٌصٕبػ١خ /صٛاِغ  اٌّذ٠ٕخ اٌصٕبػ١خ/اٌج٠ٛذح 2091

 اٌحجٛة/اٌج٠ٛذح

 2  

  2  جذ٠زب/ػجٍْٛ جذ٠زب/ػجٍْٛ 2281

 1   اٌشِثب/اٌّفشق/اٌخبٌذ٠خ/اٌظ١ًٍ/اٌضسلبء اٌشِثب/اٌضسلبء 2503
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  1  اٌّضاس/ جبِؼخ ِؤرخ اٌّضاس/جبِؼخ ِؤرخ 3383

  1  اٌشِثب/حذٚد جبثش/اٌّفشق اٌشِثب/اٌّفشق 670

  2  اسثذ/لشٜ اٌغشحبْ اسثذ/لشٜ اٌغشحبْ 706

  1  اسثذ/د٠ش ػال/اٌصٛاٌحٗ اسثذ/د٠ش ػال/اٌصٛاٌحٗ 794

/ِثٍث 33اسثذ/اٌّفشق/اٌى١ٍٛ  اسثذ/االصسق 2073

 االصسق/االصسق

 2  

اسثذ/جبِؼخ اي اٌج١ذ ؽش٠طخ االٔطالق  اسثذ/جبِؼخ اي اٌج١ذ 2594

 ِٓ ِجّغ ػّبْ ٚعٍٛن طش٠ك حٛاسٖ

   

  1  اسثذ/صخشح اسثذ/صخشح 3849

دخً حذٚد ا٠ذْٚ/ِجّغ ػّبْ  داخً حذٚد ا٠ذْٚ/ػ.اٌٍّه حغ١ٓ 3878

 اٌجٕٛثٟ/ػ.اٌٍّه حغ١ٓ ٚثبٌؼىظ

 1  

اٌؾٛٔخ  اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ/ػجٍْٛ 4032

اٌؾّب١ٌخ/وش٠ّٗ/وفشٔجٗ/ػٕجشح/ػجٍٛ

ْ 

 1  

  1  اسثذ / االغٛاس / د٠ش ػال اسثذ / االغٛاس/د٠ش ػال 4511

    اسثذ/االغٛاس اسثذ/االغٛاس 714

  8 1 اسثذ/اٌّغ١ش اسثذ/اٌّغ١ش 1189

   27 اسثذ/اٌضسلبء اسثذ/اٌضسلبء 1494

اسثذ/ِذ٠ٕخ اٌحغٓ اٌصٕبػ١خ/االو١ذس  ِجّغ اٌؾ١خ خ١ًٍ/االو١ذس 2116

 /ِجّغ اٌؾ١خ خ١ًٍ

 1  

  1  اٌط١جٗ/ِؼبْ اٌط١جٗ/ِؼبْ 2551

  1  اسثذ / فبع اسثذ / فبع 3092

  2  ػجٍْٛ/اسثذ ػجٍْٛ/اسثذ 3343

ِجّغ االغٛاس/ػ.اٌؼشٚط/ػ.لز١جٗ  ِجّغ االغٛاس/اٌحٟ اٌؾشلٟ 4016

ثٓ ِغٍُ/ػ.فٍغط١ٓ/ػ. اٌٍّه 

حغ١ٓ/ػ.ػّش 

اٌّخزبس/ػ.اٌضِخؾشٞ)و١ٍخ ِجزّغ 

ثٕبد اس٠ذ(/ػ.سارت اٌجطب٠ٕٗ/ػ.اٌٍّه 

حغ١ٓ/ػ.فٍغط١ٓ/ػ.اٌؾٛٔٗ 

 اٌؾّب١ٌٗ/ػ.لش٠ؼ/ِجّغ االغٛاس

 1  

  1  اسثذ/حٛؽب اسثذ/حٛؽب 4187

   20 اسثذ/جغش اٌٍّه حغ١ٓ اسثذ/جغش اٌٍّه حغ١ٓ 1286

إٌّصٛسح / اٌّمبسػ١ٗ / اٌّثٍث/ ٔجً/  إٌّصٛسح / ِؼبْ 2625

 ثئش خذاد/ ارسح/ ِؼبْ

 2  

  4  اسثذ/االغٛاس/د٠ش ػال/اٌصٛاٌحٗ اسثذ/اٌصٛاٌحخ 3626

اٌؾّبي(/ػٓ إٌؼ١ّخ/ػّبْ)ِجّغ  إٌؼ١ّخ/ػّبْ)ِجّغ اٌؾّبي( 4374

طش٠ك جشػ ٌزصً اٌٝ جبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚ 

 اٌزىٌٕٛٛج١ب

 2  

١ٌصً اٌٝ  -اثٛ ػج١ذٖ  -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ  5071

 د٠ش ػال
١ٌصً  -اثٛ ػج١ذٖ  -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ 

 اٌٝ د٠ش ػال

 2  

    اسثذ/اٌغؼٛد٠خ اسثذ/اٌغؼٛد٠خ 5089

اٌمب٘شح -اسثذ  5255 اٌمب٘شح -اسثذ       

اٌىشناٌّضاس /  369 اٌّضاس / إٌّؾ١خ/اٌجٛصح/سجُ  

 إٌٛاط/اٌىشن

 1  

  1  اسثذ/ثٍؼّب/اٌضسلبء اسثذ/اٌضسلبء 1546

  1  اسثذ/اٌّؾ١شفخ اسثذ/اٌّؾ١شفخ 3645
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االٔطالق ِٓ ػ.اٌٍّه حغ١ٓ/اٌٟ  اسثذ/ اٌّغ١ش 3721

اٌؾبسع اٌشئ١غٟ/حزٝ ٔٙب٠خ اٌؾبسع 

ٚاالٔؼطبف اٌٝ ػ.اال١ِش حغٓ /ٔٙب٠خ 

ٔحٍخ/ٚاٌؼٛدح ِٓ خالي حٟ اَ 

ػ.اٌؾ١ٙذ ٔبفغ اٌؼذٚاْ/ػ.اٌشئ١غٟ 

 ثبرجبٖ ِذ٠ٕخ اسثذ

 1  

  1  اسثذ / االغٛاس /اٌصٛاٌحٗ اسثذ /االغٛاس / اٌصٛاٌحٗ 4453

  1  اٌّضاس/جبِؼخ ِؤرٗ اٌّضاس/جبِؼخ ِؤرٗ 1960

 2   اسثذ / اٌؼمجخ اسثذ / اٌؼمجخ 5011

جبِؼخ اي اٌج١ذ -اٌّفشق  -اسثذ  5132 جبِؼخ اي اٌج١ذ -اٌّفشق  -اسثذ     5 44 

  7 1 اسثذ/اسحبثب اسثذ/اسحبثب 673

  3  اسثذ/ػج١ٓ/ػج١ٍٓ اسثذ/ػج١ٍٓ 4059

د٠ش ػال -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ  5076 د٠ش ػال -اٌؾٛٔخ اٌؾّب١ٌخ      1  

 

9.2  خ :اسثذ خطٌط داخهْ 

رقم 

 الخط

 العاملة على الخط ع   المركبات مسار الخط اسم الخط

حافلة  صغٌرة

 متوسطة

حافلة 

 عمومٌة

    2    ارب /كفر جاٌز ارب /كفر جاٌز 384

    7    ارب /بٌت رأس ارب /بٌت رأس 672

    2    كفر الماء/ ٌر ابً سعٌ  كفر الماء/ ٌر ابً سعٌ  678

    2    ارب / الشونة الشمالٌة/وا ي الٌابس ارب /وا ي الٌابس 1321

الحصنسرفٌس  اخل  1513     1    سرفٌس  اخل م ٌنة الحصن 

1841 

مجمع االغوار / مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش. الملك فٌصل/ مٌ ان االمٌر حسن / مجمع عمان 

    2    الج ٌ 

    2    ارب  / مرو ارب  / مرو 1882

 ارب /ٌبال 1895

الغربً من ارب  / ٌبال/ لتصل الى الحً الشرقً )ثرٌا ( والحً الشمالً 

    5    بل ة ٌبال

       7 شارع عثمان بن عفان/المستشفى العسكري سرفٌس المستشفى العسكري 2033

    1    ملكا/مجمع ال وائر بنً كنانه ملكا/مجمع ال وائر بنً كنانه 2037

2044 

مجمع الشٌخ خلٌل/جامعة 

والتكنولوجٌامجمع الشٌخ خلٌل/جامعة العلوم  العلوم والتكنولوجٌا        6 

    1    خرجا/حرٌما/مجمع  وائر بنً كنانه خرجا/مجمع  وائر بنً كنانه 2208

    5    ارب /كفر الماء ارب /كفر الماء 2229

2303 

مجمع عمان الج ٌ /مجمع 

    1    مجمع عمان الج ٌ /مجمع االغوار االغوار
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الشمالٌة/ارب الشونة  الشونة الشمالٌة/ارب  2316     2    

2423 

مجمع االغوار/مستشفى 

 االمٌر راش  العسكري

مجمع االغوار الج ٌ /ش.عب الحمٌ  شر /ش.فراس 

العجلونً/ش.شفٌق ارشٌ ات/مٌ ان االمٌر حسن/اٌ ون /مستشفى االمٌر 

    5    راش  العسكري والعو ه من نفس المسار

 ارب /حً المطلع 2469

سع  العلً/شارع علً التل/شارع االمٌر شارع الهاشمً/شارع 

شاكر/ش. ابً االعلىالمو و ي/شارع االمراء/شارع ابً  جانه/شارع 

    2    خال  بن الولٌ /الموق 

    1    جفٌن/ ٌر ابً سعٌ  جفٌن/ ٌر ابً سعٌ  2499

2522 

سرفٌس  اخل بل ة  ٌر ابً 

 سعٌ /مستشفى االمٌره راٌه

الشمال من خالل الشارع الرئٌسً الى ال وار من المسج  الكبٌر/باتجاه 

الواقع شمال مبنى متصرفٌة اللواء م خل البل ة /قرٌة السمط /الم رسة 

    1    الثانوٌة لبنات  ٌر ابً سعٌ /مستشفى االمٌره راٌه بنت الحسٌن

2531 

كفرسوم/مجمع  وائر بنً 

    1    كفرسوم/مجمع  وائر بنً كنانه كنانه

 ارب /المنطقة الغربٌة 2533

االنطالق : ش.سع  زغلول/ش. سطعان الحسن/ش.فضل ال لقمونً  

العو ه :ش.الكرامه/ش.الزبٌر بن العوام/ش.سالم بن 

معقل/ش.حارث/ش.سعٌ  حسن الخ ٌوي/ش.سامً قصر/ش.ٌاسر بن 

عامر/ش.الزبٌر بن العوام/ش.الكرامه/ش. ٌر ٌاسٌن/ش.فضل 

وق ال لقمونً/ش.سع  زغلول حتى الم     1    

2636 

مجمع باصات فوعرا/المنطقة 

 الحرفٌة

من موقعها فً شارع الهاشمً )غرب المخبز الفنً( الى شارع عطٌه 

بنً هانً ش. فوعرا سابقا ش.البناء ش. السعا ة/باتجاه 

المسلخ/ش.الثورة العربٌة/ ارالحنان/ش.العرٌشه/حً 

بن ابً ابان/والعو ة/ش.انقره/ش.عبا ه بن قٌس/ش.عب الرحمن 

بكر/ش.مالك بن  ٌنار/ش.هانً بن مسعو /ش.محم  

عب ه/ش.الق س/ش.مالك بن سنان/ش.هانً بن مسعو /ش.سع  العلً 

    1    البطاٌنه/ش.ذو النورٌن/ش.خال  بن الولٌ  والموق 

    2    ارب /مخٌم ارب  ارب /مخٌم ارب  2793

الملكٌة السامٌة ) اسكان جلجال (ارب / سمر لتصل الى اسكان المكرمة  ارب / سمر 2989     5    

3292 

سرفٌس الشونة 

    1    الشونة الشمالٌة/المنشٌة/العرامشه/الفضٌٌن الشمالٌة/الفضٌٌن

3304 

ارب  /المنصوره/حً 

    3    ارب / المنصورة/حً الباشا/حً سٌفٌن/ام تٌنه/القبو سٌفٌن/حً القبو

    6    ارب /كفرابٌل ارب /كفرابٌل 3336

    2    ارب / شارع السالم /الخراج ارب /الخراج 3578

3631 

المٌ ان/شارع فضل 

 ال لقمونً

شارع بالط  -شارع عطٌه بنً هانً  -الموق  ) شارع الهاشمً (

حٌث الموق  -وصوال شارع فضل ال لقمونً  -الشه اء      5    

3743 

سرفٌس الحً 

 الجنوبً/اسكان االطباء

االنطالق:ش.شفٌق ارشٌ ات/اشارة مٌ ان االمٌر حسن/ش.االمٌر 

محم /ش.العقبة/ش.الرازي/م ارس  ار العلوم/ش.ابن النفٌس/ح ٌقة 

مؤسسةاعمار ارب  العو ة :ح ٌقة مؤسسة أعمار 

ارب /ش.االنطاكً/ش.الزهراوي/ش.الرازي/مسج  علٌاء 
   2    
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ش.شفٌق التل/ش.العقبة/ش.االمٌر محم /اشارة مٌ ان االمٌر حسن /

ارشٌ ات/اشارة  وار االسكان/ش.فراس العجلونً/ش.ابن 

النفٌس/ش.معاوٌة بن ابً سفٌان/ش.الشٌخ خلٌل/ش.الملك فٌصل االول 

 حٌث الموق 

    3    ذنٌبة/عمراوه/الشجرة/ارب /مرورا فً قرى المغٌر/سال/بشرى ذنٌبة / ارب  3932

    2    ارب /المزار/عنبه ارب /عنبه 4060

    1    المزار / ارب  طرٌق صم  المزار / ارب  4087

    6    ارب /المشارع ارب /المشارع 400

    2    ارب /كرٌمه ارب /كرٌمه 1868

    4    ارب  / زوبٌا ارب  / زوبٌا 164

    1    ارب /الصرٌح ارب /الصرٌح 395

 ارب /ضاحٌة الحسٌن 411

الق ٌم / ش. الرشٌ  / ش. الملك فٌصل األول فً الذهاب: مجمع األغوار 

/ ِش. شفٌق ارشٌ ات / مٌ ان األمٌر حسن / ش. األمٌر محم  / ضاحٌة 

الحسٌن / مستشفى األمٌرة ب ٌعه. وفً اإلٌاب: مستشفى األمٌرة ب ٌعه / 

ضاحٌة الحسٌن / ش. األمٌر محم  / مٌ ان األمٌر حسن / ش. شفٌق 

/ ش. الملك عب هللا الثانً )ش. الحصن ارشٌ ات / ش. فراس العجلونً 

    1    سابقا( / ش. أبو بكر الص ٌق / مجمع األغوار الق ٌم

    1    المرزة/الشونة الشمالٌة المرزة / الشونة الشمالٌة 413

    3    ارب /حنٌنا/منطقة الوا ي ارب /حنٌنا/منطقة الوا ي 682

    6    حاتم/ارب  حاتم/ارب  709

القٌن/ارب  ابو 713     1    ابو القٌن/ارب  

    8    ارب / ٌر ابً سعٌ  ارب / ٌر ابً سعٌ  800

    2    االشرفٌة/ ٌر ابً سعٌ  االشرفٌة/ ٌر ابً سعٌ  801

1318 

سرفٌس الحً 

الحً الشمالً/البٌاضه  الشمالً/البٌاضه     2    

الشونة الشمالٌةارب /المشارع  ون ال خول الى  ارب /المشارع 1423     1    

    3    ج ٌتا/ارب  ج ٌتا/ارب  1482

    5    ارب /علعال وبالعكس ارب /علعال 1493

    1    سرفٌس  اخل م ٌنة الطٌبة سرفٌس  اخل بل ة الطٌبة 1496

1502 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

الحسبه مجمع االغوار/ش.قتٌبة بن مسلم/ش.فراس العجلونً/اشارة 

المركزٌة/ش.فراس العجلونً/ وار القبه/ش.الجٌش/ش.ابن 

    1    النفٌس/مجمع عمان الج ٌ 

    4    ارب  / مثلث الرمثا/ م ٌنة الحسن الصناعٌة ارب /م ٌنة الحسن الصناعٌة 1517

ضاحٌة االمٌر راش  -المستشفى العسكري-اٌ ون -ارب  ارب /ضاحٌة االمٌر راش  1858  5 1    

 ارب  / ضاحٌة الحسٌن 1974
فً الذهاب: مجمع األغوار الق ٌم / ش. الرشٌ  / ش. الملك فٌصل األول 

   1    
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/ ِش. شفٌق ارشٌ ات / مٌ ان األمٌر حسن / ش. األمٌر محم  / ضاحٌة 

الحسٌن / مستشفى األمٌرة ب ٌعه. وفً اإلٌاب: مستشفى األمٌرة ب ٌعه / 

األمٌر حسن / ش. شفٌق  ضاحٌة الحسٌن / ش. األمٌر محم  / مٌ ان

ارشٌ ات / ش. فراس العجلونً / ش. الملك عب هللا الثانً )ش. الحصن 

 سابقا( / ش. أبو بكر الص ٌق / مجمع األغوار الق ٌم

    5    سال/ارب  لٌصل الى حً علٌا سال/ارب  2007

    3    ارب /سما الروسان ارب /سما الروسان 2027

    3    عقربا/ارب  عقربا/ارب  2029

2126 

ارب /اسكان العاملٌن فً 

    2    ارب /اسكان العاملٌن فً جامعة الٌرموك جامعة الٌرموك

    1    البوٌضه/جامعة العلوم والتكنولوجبا/الرمثا البوٌضه/الرمثا 2258

    1    ارب /مثلث  امٌا ارب /مثلث  امٌا 2311

2344 

اب ر/مجمع ال وائر الحكومٌة 

بنً كنانه -اب ر/ مجمع ال وائر الحكومٌة  بنً كنانه     1    

    7    ارب /كفر ٌوبا ارب /كفر ٌوبا 2390

    1    ارب /الطٌبه/صما ارب /صما 2392

    2    ارب /م ٌنة الشاحنات)طرٌق حواره( ارب /م ٌنة الشاحنات 2459

    1    ارب /الشونةالشمالٌة/الباقوره ارب /الباقوره 2576

    2    علعال / ارب  / الموق  مجمع تل ارب  علعال / ارب  2718

    7    بٌت ٌافا/ارب  بٌت ٌافا/ارب  2815

 ارب /حً المطارق 2932

ساحة فوعرا/ش.بالط الشه اء/ش.ب ٌع الزمان/ش. ٌر 

ٌاسٌن/ش.الق س/ش. اح /ش. الٌرموك/ش. الشهٌ /ش.حلٌمه 

سع  ناصرالسع ٌه/ش.عب الرحمن/ش.علً      2    

    1    ارخٌم/ جنٌن الصفا/  ٌر ابً سعٌ  ارخٌم /  ٌر ابً سعٌ  3100

       1 شارع سلٌمان الفارسً/شارع فلسطٌن سرفٌس شارع فلسطٌن 3168

    1    تبنه /  ٌر ابً سعٌ  تبنه /  ٌر ابً سعٌ  3178

 ارب /بٌت رأس 3194

المٌ ان/حً رأس التل/حً عٌن ارب /بٌت رأس/حً البقعه الغربً/حً 

    1    القاطه

    3    ارب /جفٌن ارب  / جفٌن 3423

    1     ٌر ابً سعٌ /كفر راكب  ٌر ابً سعٌ /كفر راكب 3494

الخراج -صٌ ور  -كفر اس   -شارع السالم  -ارب   كفر اس /ارب  3577     2    

حً المنطارارب /حرٌما/خرجا لتصل الى  ارب /حرٌما/خرجا 3713     1    

وقاص -الشونة الشمالٌة  3734     1    الشونة الشمالٌة / وقاص 

الج ٌ مجمع االغوار/مجمع عمان  4001     6    مجمع االغوار/جامعة الٌرموك/مجمع عمان الج ٌ  
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4006 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

قرٌش/شارع مجمعاالغوار/شارع العروس/شارع قتٌبه بن مسلم/شارع 

عب الحمٌ  شر /اشاره االسكان/شارع شفٌق ارشٌ ات/ وار 

الجامعه/اشاره المحافظه/شارع الجٌش/شارع االمٌر حسن/مجمع عمان 

    1    الج ٌ 

4459 

سرفٌس شارع الهاشمً 

 /مجمع عمان الج ٌ 

الذهاب :الموق  )ش.الملعب البل ي(/ش.الملك حسٌن/ش.الف اء/مجمع 

خلٌل/ش.االمة العربٌة/ ش.ٌثرب/ وار الجمل/ش.الف اء/ش.الملك الشٌخ 

حسٌن/مٌ ان القٌروان/ش.رفٌ ة االسلمٌة/ش.كعب بن زهٌر/ ش.حسان 

بن ثابت /ش.احم  التل )الزمخشري سابقا( / ش.الم ٌنة المنورة 

/ش.االمٌر حسن / مجمع عمان الج ٌ  .  االٌاب : مجمع عمان الج ٌ  / 

م ٌنة المنورة/ش.احم  التل)الزمخشري ش.االمٌر حسن /ش.ال

سابقا(/كلٌة مجتمع بنات ارب /ش.راتب البطاٌنة/مٌ ان القٌروان/ش.الملك 

    1    حسٌن/الموق )ش.الملعب البل ي(

    1    ارب  / المزٌرٌب ارب /المزٌرٌب 4039

    1    الرمثا/الطره/الشجره/عمراوه/ذنٌبة الرمثا/ذنٌبة 4173

4382 

ارب )مجمع الشٌخ خلٌل ( 

مخٌم الشهٌ  عزمً المفتً -ارب )مجمع الشٌخ خلٌل (  /مخٌم الشهٌ  عزمً المفتً     3    

4397 

مجمع االغوار الج ٌ  / مجمع 

    6    مجمع االغوار الج ٌ  / وسط البل  / مجمع الشٌخ خلٌل الشٌخ خلٌل

ال الٌة/المرجم/ارب صنعار/عصٌم/بٌر  صنعار/ارب  4401     1    

4476 

سرفٌس شارع فلسطٌن / حً 

       8 شارع معاذ بن جبل / شارع فلسطٌن / حً الطوال الطوال

    1    المزار الشمالً / ارب  المزار الشمالً / ارب  4493

5052 

 -مجمع االغوار الج ٌ  

 مجمع عمان الج ٌ 

 -اشارة مخابز السنبله  - ش. عب الحمٌ  شر  -مجمع االغوار الج ٌ  

 -ش. االمٌر حسن  - وار النسٌم  -ش. شفٌق ارشٌ ات  -اشارة االسكان 

مجمع عمان الج ٌ  -م ٌنة الحسن الرٌاضٌة      2    

 ارب /حً ابان 1870

-ش.الق س -ش.المقبره  -االنطالق : ش. سع  العلً البطاٌنه)البارحه(

ش.هانً بن مسعو  -هانً ش.ناٌ  العاب  بنً-ش.محم  بن أبً حنٌفه

ش.ابن -لٌصل الى  ار الحنان فً البارحه  العو ه :ش.هانً بن مسعو 

-ش.ذي النورٌن-ش.شرحبٌل بن حسنه-ش.سع  العلً البطاٌنه-خل ون

ب اٌة ش.سع  العلً البطاٌنه)ش.البارحه( حٌث -ش.خال  بن الولٌ 

    1    الموق 

5230 

 -الم ٌنة الصناعٌة  -ارب  

 حً البقعه

-ش.فضل ال لقمونً-ش.سطعان الحسن-ش.سع  زغلول)حٌث الموق (

ش.ٌاسر ابو -ش.ٌوس  بنً هانً-ش.ٌونس ٌعقوب -ش.حسن التل

وال وران امام مسج  -ش.عمان-ش.خضر حمٌ ه-ش.علً الشٌخ-قطٌش

ش.عمان والعو ه من نفس المسار-حسن التل     5    

5264 

المجمع الشمالً/مستشفى 

 االمٌر راش  العسكري

 -ش.عمر المختار-ش.عمر بن عب العزٌز-الذهاب:المجمع الشمالً

ش.شفٌق -ش.عب القا ر التل-ش.راتب البطاٌنه-ش.الملك حسٌن

العسكري                 مستشفى االمٌر راش  -ش.اٌ ون الرئٌسً-ارشٌ ات

-ش.شفٌق ارشٌ ات-ش.اٌ ون الرئٌسً-االٌاب :مستشفى االمٌر راش  العسكري 

المجمع الشمالً-ال لقمونً ش.فضل-ش.الملك عب هللا الثانً-لتلش.عب القا ر ا     3    
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    2    ارب /عزرٌت ارب /عزرٌت 2140

    1    سرفٌس  اخل حوارة سرفٌس  اخل حوارة 157

    3    ارب  / البوٌضة ارب  / البوٌضة 176

       50 شارع ابوبكر الص ٌق/ مجمع عمان الج ٌ  سرفٌس الحً الجنوبً 192

406 

الرمثا/جامعة العلوم 

    2    ذنٌبة/عمراوه/الشجرة/الطرة/الرمثا/جامعة العلوم و التكنولوجٌا والتكنولوجٌا

    3    ارب /المخٌبة التحتا/المخٌبة الفوقا/الع سٌة/الشونة الشمالٌة ارب /الشونة الشمالٌة 410

    7    ارب /صما ارب /صما 664

الهاشمًارب /شارع  671  

ش . سع  زغلول/ش . النزهة/ش.حكما/ وار 

حكما/ش.الهاشمً/ش.بعلبك/ش.عب السالم عار /ش محم  نذٌر/ش 

    2    .م ارس االقصى/ش.م رسة طبرٌا

حوفا الوسطٌة -ارب   685 حوفا الوسطٌة -مثلث حوفا الوسطٌة  -طرٌق االغوار الق ٌم  -ارب        4    

الٌابس /المشارع/الشٌخ حسٌن/وقاص/المنشٌة/مجمع االغوار/ارب  وا ي وا ي الٌابس/ارب  715     1    

    2    كفر عوان/كفر الماء/ ٌر ابً سعٌ /الزمالٌة/المشارع/وا ي الٌابس كفر عوان/وا ي الٌابس 776

    3    الشونة الشمالٌة/وا ي الرٌان/كرٌمه الشونة الشمالٌة/كرٌمه 797

    1    االشرفٌة/ ٌر ابً سعٌ /سموع/ارب  االشرفٌة /ارب  799

    5    تبنه/ارب  تبنه/ارب  1325

1418 

مجمع االغوار /مجمع عمان 

    2    مجمع االغوار/مجمع عمان الجنوبً الجنوبً

1916 

مجمع االغوار /مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/شارع فلسطٌن/شارع بغ ا  / شارع االمة العربٌة/مجمع 

خلٌل/شارع الهضٌبً/شارع راتب البطاٌنة/شارع الجٌش/شارع الشٌح 

    1    ابن النفٌس/مجمع عمان الج ٌ 

1935 

ارب  /جامعة العلوم 

          ارب /جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا

    2    من ح/ارب  ارب /من ح 1982

    3    ججٌن/ارب  ججٌن/ارب  2010

النعٌمهسرفٌس  اخل  2031 سرفٌس  اخل النعٌمه       1    

    3    ارب /حور ارب /حور 2058

2122 

سرفٌس شارع فلسطٌن 

 /مثلث السوق المركزي

الموق /شارع التنظٌم/شارع فلسطٌن/مثلث السوق المركزي/جنوبا الى 

    1    شارع غرناطه/شارع الق س/الى شارع فلسطٌن والعو ه الى الموق 

2275 

المزار/مستشفى سرفٌس بل ة 

    1    سرفٌس  اخل بل ة المزار/لٌصل الى مستشفى اٌ ون العسكري اٌ ون العسكري

2361 

سرفٌس ملكا والمنصوره 

 وحً المظلومه

سرفٌس ملكا/ ٌر الرٌح/بل  الشٌخ/المنصورة/ ار 

    2    الباشا/سفٌن/الحجاج/حً المظلومه
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 عنبه/مستشفى االمٌر راش  2374

عنبه/المزار/مستشفى االمٌر راش  العسكري لتصل الى العٌا ات 

    1    الخارجٌة التابعه للمستشفى

 شارع الهاشمً/مسج  بالل 2415

شارع الهاشمً/ش.عب القا ر الحسٌنً/ وار سال/ وار 

راحوب/ش.االفغانً/ش.ع نان المالكً الرضوان/مسج  بالل 

شوقً/ش.الهاشمً العو ه: ش. العو ه/ش.عب  الفا ر الحسٌنً/ش.احم  

عب  القا ر الحسٌنً/ وار سال/ش. احم  شوقً/ش. الهاشمً حتى 

    1    الموق 

 ارب /زب ه/حً الظهر 2439

ش.الملك فٌصل االول/ش.الشٌخ 

خلٌل/ش.معاوٌه/ش.الجٌش/ش.فراس/ش.عب الحمٌ  شر /ش.زب ه / 

    2    حً الظهر

2440 

ارب /حكما/حً مسج السالم 

    3    ارب /حكما/حً مسج  السالم الشرقً الشرقً

    1    ارب /الشونة الشمالٌة/كرٌمه ارب /كرٌمه 2482

 ارب /زمال 2648

ارب /زمال لتصل الى مثلث البل  الشرقً)شرق الم رسة الثانوٌة 

المركز الصحً( ومنه الى -للبنات(الى الحً الشرقً)المسج  الشرقً

الذكور الثانوٌة(ومتابعة مساره الى نهاٌة الحً الجنوبً الغربً)م رسة 

البل ه)منزل عب  العزٌز الخطاٌبه(ومنه الى الشارع الرئٌسً وشرق 

باتجاه المسج  الغربً)الق ٌم(جنب البل ٌة/م رسة البنات الثانوٌة/مثلث 

    2    البل ه ومنه الى م ٌنة ارب 

    4    وقاص/ارب  وقاص/ارب  2675

 ارب /حنٌنا/المنطقة الشرقٌة 2678

ش.سع  زغلول/ش.سطعان/ش.فضل ال لقمونً/اشارة 

حنٌنا/ش.الكرامة/ش.الق س/ش.سعٌ  بن زٌ /ش. سكنٌه بنت 

الحسٌن/ش.زٌ  بن الخطاب/ش.الزبٌر بن العوام/ش.الكرامة/ش. ٌر 

    2    ٌاسٌن

سٌ و/كرٌمهالشونة الشمالٌة/سلٌخات/ابو  الشونة الشمالٌة/كرٌمه 2808     1    

    1    ارب /تل االربعٌن/الحراوٌه/المشارع /الزمالٌة/وا ي الٌابس ارب /وا ي الٌابس 2841

 ارب /البارحه/التساسٌه 2933

شارع الهاشمً)غرب المخبز الفنً( الى ش.عطٌه باتجاه المسلخ 

/ش.الثورة العربٌة الكبرى ) ار الحٌاه(/ش. العرٌن/حً ابان  العو ه  

ش. انقره/ش.عبا ه بن قٌس/ش.مالك بن  ٌنار/ش.هانً بن 

مسعو /ش.محم  عب ه/حً الق س/ش.ذو النورٌن/ش.خال  بن الولٌ  

    1    حٌث الموق 

 مجمع بشرى / الصرٌح 3131

مجمع بشرى/ش الهاشمً/ش عمر المختار/ش الملك حسٌن/ش راتب 

    1    البطاٌنه/ ش الجٌش/مثلث الحصن/الصرٌح

    3    كرٌمه/سلٌخات/الشونة الشمالٌة كرٌمه/الشونة الشمالٌة 3150

3175 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش.قتٌبه بن مسلم/ش.فراس العجلونً/اشارة الحسبه 

    1    المركزٌة/ وار القبه/ش.الجٌش/ش.ابن النفٌس/مجمع عمان الج ٌ 

الصفاارب  / جنٌن  ارب  / جنٌن الصفا 3229     3    

    3    ارب  / مخربا ارب /مخربا 3303
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    3    ارب /حربما/خرجا لتصل الى حً المنطار ارب /حرٌما/خرجا 3531

3583 

مجمع الشمالً/مجمع عمان 

 الج ٌ 

المجمع الشمالً/ش.عمر بن عب  العزٌز/ش.عمر المختار/ش.الملك 

الج ٌ  حسٌن/ش.الم ٌنة المنورة/ش.االمٌر حسن/مجمع عمان     1    

    1    ارب /كفر جاٌز/وٌصل الى مجمع سرفٌس الحً الشمالً جانب ظهر التل ارب /كفر جاٌز 3687

    1    ارب /حنٌنا/المطارق/حً الم ارس ارب /حً الم ارس 3714

3806 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش.الملك فٌصل الثانً/ش.عب  الحمٌ  

شر /ش.الرازي/م ارس  ار العلوم/مسج  علٌا التل/باتجاه مٌ ان االمٌر 

حسن/ وار النسٌم سابقا/وٌستمر شرقا فً ش.االمٌر الحسن/وحتى 

    1    مجمع عمان الجنوبً والعو ة بنفس المسار

3827 

سرفٌس ارب )ضاحٌة 

 الحسٌن(

فٌصل األول فً الذهاب: مجمع األغوار الق ٌم / ش. الرشٌ  / ش. الملك 

/ ِش. شفٌق ارشٌ ات / مٌ ان األمٌر حسن / ش. األمٌر محم  / ضاحٌة 

الحسٌن / مستشفى األمٌرة ب ٌعه. وفً اإلٌاب: مستشفى األمٌرة ب ٌعه / 

ضاحٌة الحسٌن / ش. األمٌر محم  / مٌ ان األمٌر حسن / ش. شفٌق 

الحصن ارشٌ ات / ش. فراس العجلونً / ش. الملك عب هللا الثانً )ش. 

    2    سابقا( / ش. أبو بكر الص ٌق / مجمع األغوار الق ٌم

    1    حالوه/ارب  حالوه/ارب  3843

    2    ارب /ابو اللوقس ارب /ابو اللوقس 4019

4373 

سرفٌس الحً الشمالً / 

 حنٌنا

ش. سع  زغلول/ ش . سطعان الحسن / ش. فضل ال لقمونً / اشارة 

ش. الق س/ش.سعٌ  بن زبٌر/ش. عائشة بنت حنٌنا / ش. الكرامه/ 

الحسٌن/ش.زٌ  بن الخطاب /ش.طلحه بن عب هللا/ش.الزبٌر بن 

    2    العوام/ش.الكرامه/ ش.  ٌر ٌاسٌن/ش. فضل ال لقمونً/ش. سع  زغلول

4381 

ارب  )مجمع الشٌخ خلٌل ( / 

الحصن -ارب  )مجمع الشٌخ خلٌل (  الحصن     2    

4407 

ارب /اٌ ون/مستشفى االمٌر 

 راش  العسكري

مستشفى االمٌر راش  العسكري لٌصبح موقفها  -اٌ ون  -االنطالق : ارب 

ارب  -فً شارع عثمان بن عفان غرب تقاطع شارع شفٌق ارشٌ ات 

وٌتابع مساره  المقرر له سابقا .                                             

-ش.شفٌق ارشٌ ات-اٌ ون-ره السابقالعو ة :من مسا       

-ش.اٌ ون-ش.معاذ بن ابً سفٌان-ش.الجٌش-ش.عب القا ر التل

حٌث الموق .-ش.عثمان بن عفان     4    

    1    ارب /عرجان/باعون/اشتفٌنا ارب  /اشتفٌنا 4427

162 

المجمع الشمالً / مجمع 

    15    المجمع الشمالً / مجمع عمان الج ٌ  عمان الج ٌ 

       2 شارع عثمان بن عفان/المستشفى العسكري سرفٌس المستشفى العسكري 412

5113 

مستشفى  -اٌ ون  -ارب  

 االمٌر راش 

ش . شفٌق  -ش. عب القا ر التل  -ش. النووي  -شارع عثمان بن عفان 

اٌ ون وبالعكس -ارشٌ ات      1    

ارب  -ذنٌبه  5180  

ع م التقاط الركاب من قرى ذنٌبة/عمراوه/الشجره/ارب /شرٌطه 

    1    المغٌر/سال/بشرى

5183 
مجمع  -سرفٌس الهاشمً 

الذهاب :الموق  )ش.الملعب البل ي(/ش.الملك حسٌن/ش.الف اء/مجمع 

الشٌخ خلٌل/ش.االمة العربٌة/ ش.ٌثرب/ وار الجمل/ش.الف اء/ش.الملك 
   4    
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االسلمٌة/ش.كعب بن زهٌر/ ش.حسان حسٌن/مٌ ان القٌروان/ش.رفٌ ة  عمان الج ٌ  ) طرٌق الكلٌة (

بن ثابت /ش.احم  التل )الزمخشري سابقا( / ش.الم ٌنة المنورة 

/ش.االمٌر حسن / مجمع عمان الج ٌ  .  االٌاب : مجمع عمان الج ٌ  / 

ش.االمٌر حسن /ش.الم ٌنة المنورة/ش.احم  التل)الزمخشري 

القٌروان/ش.الملك سابقا(/كلٌة مجتمع بنات ارب /ش.راتب البطاٌنة/مٌ ان 

 حسٌن/الموق )ش.الملعب البل ي(

5187 

مجمع  -سرفٌس الهاشمً

عمان الج ٌ ) طرٌق 

 المحافظة(

ال وران -الذهاب : ش.الملعب البل ي)حٌث الموق ( / ش.الملك حسٌن

فً  وار البرٌ  والعو ة ش.الملك حسٌن/ش.الف اء /ش.حسن 

الملقً /ش.الملك عب هللا الهضٌبً/ش.راتب البطاٌنه/مٌ ان فوزي 

الثانً/ش.االمٌر حسن/مجمع عمان الج ٌ  )حٌث الموق (                

االٌاب : مجمع عمان الج ٌ /ش.االمٌر                         

حسن/ش.الم ٌنة المنورة/ش.احم  التل )الزمخشري سابقا( /ش.راتب 

/ش.الملعب البطاٌنه/مٌ ان القٌروان/ش.الملك حسٌن/ش.االمٌر زٌ 

    11    البل ي

5213 

 -الشجرة  -الرمثا  -ارب  

عمراوه -الطره  عمراوه -الطره  -الشجرة  -الرمثا  -ارب        1    

       26 شارع سع  زغلول/ الم ٌنة الصناعٌة سرفٌس الحً الشمالً 364

382 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

    7    مجمع االغوار/مجمع عمان الج ٌ  الج ٌ 

    7    حرثا/ارب  حرثا/ارب  388

396 

شارع فلسطٌن/حً الطوال 

    1    شارع فلسطٌن/حً الصوانٌة/حً الطوال الجنوبً/حً الطوال الشمالً الشمالً

407 

الرمثا/جامعة العلوم 

    5    الرمثا / جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا

    8    الشجرة/الطرة/الرمثا/ارب  ارب /الشجرة 485

    1    كفرعوان/ ٌر ابً سعٌ  كفرعوان/ ٌر ابً سعٌ  665

787 

سرفٌس  ٌر ٌوس  المركز 

    1     ٌر ٌوس /المركز الصحً الصحً

    2 19 شارع سع  زغلول/حنٌنا سرفٌس الحً الشمالً 866

    1    عالٌه/ارب  عالٌه/ارب  1373

1510 

م ٌنة الشونة  سرفٌس  اخل

    3    سرفٌس  اخل م ٌنة الشونة الشمالٌة

    2    زحر/ارب  زحر/ارب  1511

 سرفٌس  اخل م ٌنة ارب  1860

ش.امٌن اغا/ش.بالل/ش.فلسطٌن/ش.قتٌبه بن 

مسلم/ش.الطائً/ش.وا ي الرٌان/ش.نابلس/ش.جبل المكبر/ش.ذات 

الصواري/ش.نابلس/ش.جبرٌن/ش.سلٌه 

الظهر/ش.طوباس/ش.نابلس/ش.وا ي الرٌان/ش.الطائً/ش. قتٌبة بن 

    1    مسلم/ش.فلسطٌن/ش.الرشٌ /ش.امٌن اغا حٌث الموق 
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1873 

الحصن/جامعة العلوم 

    2    الحصن / جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا

    4    ارب /كتم ارب /كتم 1968

1979 

مخٌم الشهٌ  عزمً 

    1    مخٌم الشهٌ  عزمً المفتً/ارب  المفتً/ارب 

    1    ارب /العشه/مرورا ببل ة سحم ارب /العشه 2282

    1    ارب /االغوار/الشٌخ حسٌن/كرٌمه ارب /كرٌمه 2443

    2    صم /ارب  ) طرٌق عجلون ( صم /ارب  2495

 سرفٌس الحً الشرقً 2527

القا ر الحسٌنً/ وار بجانب م ٌرٌة تسجٌل ارب /ش.الهاشمً/ش.عب  

    1    سال/ش.راجوب/ش.االفغانً/ش.احم  شوقً حٌث الموق 

 ارب /ملكا 2563

حً بل  الشٌخ) لغاٌة مسج  بل   -ارب   اخل بل ة ملكا)اشارة مثلث ملكا 

الحً  -حً  ٌر الرٌح)لغاٌة مسج   ار الرحمه(  -حً ام الخٌر  -الشٌخ( 

حً  -الحً الغربً)لغاٌة مسج  الغربً(  -الشرقً )لغاٌة مسج  األبرار( 

    6    السهل الجوانً والعو ة للشارع الرئٌسً(

 سرفٌس شارع فلسطٌن 2691

الموق  شارع 

التنظٌم/ش.فلسطٌن/ش.الق س/ش.اغا ٌر/ش.غرناطه/ش.فراس 

    1    شماال/ش.فلسطٌن والعو ه الى الموق 

 شارع بالل/ح ٌقة الزهراء 2702

ش.بالل/ش.فلسطٌن/ش.الملك حسٌن/ش.النزهة/ح ٌقة االنطالق:/ 

الزهراء   // والعو ة/ ح ٌقة الزهراء/ش.النزهة/ش.الملك 

حسٌن/ش.الملك عب هللا)العروبة(/مٌ ان الملك عب هللا/ش.عرار/ش.ابن 

    1    زٌ ون/ش.بالل

 سرفٌس مخٌم ارب /ارب  2791

ش.الهاشمً/مخٌم ارب  من الجهة 

الجنوبٌة/ش.الخضر/ش.النا ي/م ارس الوكاله/ش.فوعرا والعو ه الى 

    1    شارع الهاشمً

    2    ارب /كتم  ون التوق  فً الحصن ارب /كتم 2822

3115 

مجمع االغوار/ مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ شارع فلسطٌن/ مركز امن ارب  الجنوبً/ مجمع الشٌخ 

العجلونً/ وار فوزي الملقً/ مٌ ان الملك حسٌن/ خلٌل/ مٌ ان فراس 

    1    شارع االمٌر حسن/ مجمع عمان الج ٌ  والعو ه بنفس المسار

 مجمع االغوار/حً الورو  3174

مجمع االغوار)قرب المطحنه(/ش.قتٌبه بن 

مسلم/ش.فلسطٌن/ش.بغ ا /ش.سالم محم  

الخصاونه/ش.الزنبق/ش.زٌفون/ش.االرز/ش.الملكة 

زٌن/ش.العناب/ش.الورو /ش.مكةالمكرمة/ش.الفرز ق/ش.زمزم/ش.ابً 

تمام/ش.الم ٌنة المنورة/ش.راتب البطاٌنه/ش.الرشٌ /ش.قرٌش/مجمع 

    3    االغوار حٌث الموق 

3251 

مجمع االغوار/المجمع 

 الجنوبً الج ٌ 

مجمع االغوار/ش.فلسطٌن/مركز امن ارب  الجنوبً/مجمع الشٌخ 

العجلونً/ وار فوزي الملقً/مٌ ان الملك  خلٌل/مٌ ان فراس

    1    حسٌن/ش.االمٌر حسن/المجمع الجنوبً الج ٌ  والعو ه من نفس المسار

3334 

مجمع االغوار الج ٌ /مجمع 

 عمان الج ٌ 
مجمع االغوار الج ٌ /ش.عب الحمٌ  شر /اشارة مخابز السنبله/اشارة 

االسكان/ش.شفٌق ارشٌ ات/ وار الجامعة/ش.عب  القا ر التل/البوابه 
   2    
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الشمالٌة لجامعة الٌرموك/اشارة المحافظة/ش.الملك عب هللا/اشارة م ٌنة 

الحسن الرٌاضٌة/مجمع عمان الج ٌ    

النعٌمه ارب / ارب /النعٌمه 3520     8    

3544 

مجمع بشرى/مستشفى 

 االمٌرة ب ٌعة

-ش.راتب البطاٌنه-ش.عمر المختار-ش.الهاشمً-الذهاب :مجمع بشرى

مركز الت رٌب -ش.االمٌر محم -ش.شفٌق ارشٌ ات-ش.عب القا ر التل

مستشفى االمٌرة ب ٌعة                                       االٌاب -المهنً

-ش.االمٌر محم -مركز الت رٌب المهنً-ٌرة ب ٌعة:مستشفى االم

ش.الملك -ش.الملك عب هللا الثانً-ش.عب القا ر التل-ش.شفٌق ارشٌ ات

مجمع بشرى-ش.وصفً التل-ش.االمٌر زٌ -حسٌن     2    

    1    الرمثا/ارب  الرمثا/ارب  3574

 مجمع االغوار/الطٌبة 3804

السعنة/الطٌبة  ون ال خول الى هذه مجمع االغوار/كفرٌوبا/بٌت ٌافا/ ٌر 

    1    القرى

    1    ارب /اٌ ون )المستشفى العسكري( ارب /اٌ ون 4105

4168 

المجمع الشمالً/جامعة 

 العلوم

المجمع الشمالً/الطرٌق الخارجً ل وار المكلة نور/ش.الثالثٌن الشرقً 

    3    ومن ثم الى جامعة العلوم والتكنولوجٌا

    3    ارب /سمر/سحم ارب /سمر/سحم 4348

4389 

مجمع االغوار / مجمع عمان 

    1    مجمع االغوار / شارع فراس/ مجمع عمان الج ٌ  الج ٌ 

    1    سرفٌس  اخل بٌت رأس سرفٌس  اخل بٌت رأس 707

    1    ارب /زحر/الحً الشمالً ارب / زحر 1886

2987 

ارب / حكما)حً السالم 

    1    ارب / حكما/الحً الشرقً/ من بل ة حكما/ حً مسج  السالم الشرقً الشرقً(

161 

سرفٌس البارحة لتصل الى 

 حً ابان /  ار الحنان

شارع  -شارع البارحه  -الذهاب :شارع خال  بن الولٌ  ) حٌث الموق  ( 

االنعطا    -شارع هانً بن مسعو  -شارع ناٌ  بن العاب   -المقبره 

شارع السعا ة )امام م ارس -)عن  مسج  سع  بن معاذ( باتجاه الشرق

شارع -شارع هانً بن مسعو -شارع الثورة العربٌة-عز ال ٌن القسام(

-انقره)لٌصل الى  ار الحنان(                        العو ة : شارع انقره

شارع خال  بن الولٌ )حٌث -شارع البارحه-شارع هانً بن مسعو 

       59 الموق (

       54 شارع معاذ بن جبل / شارع فلسطٌن سرفٌس شارع فلسطٌن 166

       17 شارع شفٌق ارشٌ ات / مستشفى االمٌر راش  العسكري سرفٌس المستشفى العسكري 172

189 

سرفٌس شارع فلسطٌن / 

 مركز الشلل ال ماغً

شارع فلسطٌن /  حً الطوال / مؤسسةالشلل ال ماغً / االنطالق من 

امٌن آغاشارع      1    

190 

سرفٌس الهاشمً / شارع 

 النزهة

الذهاب:الموق )ش.النزهه(/ش.الملك حسٌن/ش.الف اء/ش.حسٌن 

الهضٌبً/ش.راتب البطاٌنة/مٌ ان فوزي الملقً/ش.الملك عب هللا الثانً/اشارة 

م ٌنة الحسن الرٌاضٌة/ش.االمٌر حسن/مجمع عمان الج ٌ  االٌاب :مجمع 

ٌر حسن/ش.الم ٌنة المنورة/ش.ابً تمام /ش. راتب عمان الج ٌ /ش.االم

الموق )ش.النزهه(البطاٌنه/مٌ ان القٌروان/ش.الملك حسٌن/   21       
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    6    ج ٌتا/ارب /عن طرٌق ارحابا ج ٌتا/ارب  390

    6    كفرعوان/ارب  كفرعوان/ارب  662

خرجا-حرٌما -ارب  676 خرجا-حرٌما -ارب       2    

    3    الرفٌ / ٌبال/حبراص/المجمع الشمالً ارب  الرفٌ /ارب  695

قمٌم -طرٌق االغوار الق ٌم  -ارب   ارب /قمٌم 697     4    

    1    حالوه/وا ي الٌابس لتصل الى المشارع حالوه/وا ي الٌابس 1319

 ارب /بشرى 1515

الشارع الرئٌسً لبل ة -ش.عمان-ش.الهاشمً-مجمع بشرى وسال

والعو ة باتجاه -ٌمٌنا لٌخ م الحً الجنوبً حتى مظلة البل ٌة-بشرى

والعو ة  -المرور امام م رسة بشرى الثانوٌة للبنات-مضافة الصوالحه

مجمع -ش،وصفً التل-ش.عمر المختار-باتجاه م ٌنة ارب )ش.الهاشمً

    7    بشرى وسال

1926 

بل ة المزار الشمالٌة/المركز 

المزار الشمالٌة/المركز الصحًسرقٌس بل ة  الصحً     1    

    5    ارب /كفر راكب ارب /كفر راكب 1972

خرجا/حرٌما/مجمع  وائر بنً كنانه  خرجا/حرٌما 1999     1    

لٌصل الى الحً الجنوبً من بل ة الحصن -ارب /الحصن  ارب /الحصن 2039     3    

    1    ارب /عجلون/وا ي الٌابس ارب /وا ي الٌابس 2176

 الصرٌح/ارب  2238

شارع -شارع الملك حسٌن  -شارع الهاشمً  -مجمع بشرى وسال 

الصرٌح-شارع البتراء -االمٌر حسن      12    

    3    ارب /سحم ارب /سحم 2283

    2    ارب /وح ات الالجئٌن/الشونةالشمالٌة/الباقوره ارب /الشونة الشمالٌة 2319

2386 

الشمالٌة ام الج اٌل 

    1    ام الج اٌل الشمالٌة والجنوبٌة/ارب  والجنوبٌة/ارب 

    3    ارب /االشرفٌة ارب /االشرفٌة 2396

 ارب /مستشفى االمٌر راش  2493

شارع شفٌق ارشٌ ات/مٌ ان ش. شفٌق ارشٌ ات) وار الجامعه(/شارع 

الموق  عب القا ر التل/اشارة  وار االستقالل سابقا/شارع الحرمٌن حٌث     1    

 ارب /بٌت راس 2574

ارب /مثلث البٌاضه/ش.فضل ال لقمونً/ش.بالط الشه اء/ش. فوعرا 

    1    والعو ه بنفس المسار

    1    ارب /وح ات الالجئٌن/الشونة الشمالٌة ارب /الشونة الشمالٌة 2577

2615 

ارب /اٌ ون/مستشفى 

 االمٌرراش /ضاحٌةاالمٌرراش 

عفان/ش. النوري/ش. معاوٌه/ش. عب  القا ر  شارع عثمان بن

    1    التل/ش.شفٌق ارشٌ ات/اٌ ون وبالعكس

    2    االشرفٌه/ارب /الحً الشرقً االشرفٌه/ ارب  2728

 سرفٌس حً القصٌله 2776

مجمع االغوار الج ٌ /السوق المركزٌة/حً 

القصٌله/م رسةاالمٌرحسن/ش.عب الحمٌ شر /ش.فراس/ش.شفٌق 

ارشٌ ات/ش.عب القا رالتل/جامعةالٌرموك/مجمع 

ال وائر/المؤسسةاالستهالكٌة لم نٌة//العو ه:المؤسسة االستهالكٌة 
   2    
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الم نٌة/مجمع ال وائر/ش.عب القا ر التل/جامعة الٌرموك/ش.شفٌق 

ٌ ات/ش.فراس/ش.عب الحمٌ  شر /ش.الملك فٌصل ارش

الثانً/ش.الرشٌ /ش.ابوبكر/ش.الولٌ /ش.فلسطٌن/ش.شفٌق 

 ارشٌ ات/ش.الملك فٌصل

 سرفٌس  اخل ارب  2973

الموق  ش.الخلو  واالنطالق ش.حكما ثم شرقا الى ش.سع  زغلول الى 

والموق بٌت رأس والعو ه الى مكانه ش.الخلو  -ش.حكما -ش.النزهة      1    

    1    ارب / حرٌما/ خرجا/ الزوٌه ارب  / الزوٌه 3118

 بٌت رأس/ارب  3199

شارع حكما/ثم مشرق الى شارع سع  زغلول/شارع النزهة/شارع 

    1    حكما/بٌت رأس

3288 

مجمع  وائر بنً 

    1    مجمع  وائر بنً كنانه/المجمع الشمالً كنانه/المجمع الشمالً

    8     ٌر ٌوس /ارب   ٌر ٌوس /ارب  3429

    1    ارب /الشونة الشمالٌة/الشٌخ حسٌن/المشارع ارب /المشارع 3518

    1    ارب /المطلع/حً الصحة ارب /حً الصحة 3833

    2    حبكا/ارب /الحً الجنوبً حبكا/ارب  358

    2    ارب /اسعره ارب /اسعره 4153

4403 

فوعرا( / ارب  ) مجمع 

    1    مجمع فوعرا/المطارق المطارق

    1    ارب  / القصفه/السٌله/الٌرموك/الخرٌبه/المقارن/برشتا ارب  / السٌله/الخربه/الٌرموك 4492

 1 5    ارب /الرمثا ارب /الرمثا 378

       6 شارع اٌ ون/المستشفى العسكري سرفٌس المستشفى العسكري 1978

    4    ارب / وقره ارب / وقره 2385

    1    ارب /الشونة الشمالٌة/المنشٌه/وا ي الٌابس ارب /وا ي الٌابس 2578

عن طرٌق شارع االمٌر حسن -الرمثا/ارب  الرمثا/ارب  3430     4    

    4    ارب /عنبه ارب /عنبه 4071

    2    ارب /الحمه ارب /الحمه 4352

القصفه/السٌله/الٌرموك/المقارنارب  /  ارب  / المقارن 4510     1    

 سرفٌس الحً الشرقً 5039

شارع  -شارع الهاشمً  -شارع المتنبً  -الذهاب : شارع حكما 

الم رسة الشاملة         -تقاطع شارع راجوب  -عب القا ر الحسٌنً 

شارع الملك  - وار سال الكبٌر  - وار راجوب  -العو ة : شارع راجوب 

    1     علً ثم الموق

شارع فلسطٌن -شارع بالل  سرفٌس شارع فلسطٌن 5045  1       

5138 

 -مجمع عمان الج ٌ  

مستشفى الملك عب هللا 

 المؤسس

مستشفى الملك عب هللا المؤسس عن طرٌق شارع  -مجمع عمان الج ٌ  

 6       البتراء
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5139 

مستشفى الملك  -الرمثا 

الملك عب هللا المؤسسمستشفى  -الرمثا  عب هللا المؤسس        1 

خربة قاسم -ارب   5173  

-ش. أبو بكر-ش. شفٌق ارشٌ ات - وار وصفً التل-الذهاب :ش. بالل

 وار م ارس االمٌر - وار زب ه الق ٌم-ش.قتٌبه بن مسلم-ش.الرشٌ 

مجمع االغوار -خربة قاسم -ش. عب الحمٌ  شر  تقاطع الحشاش -حسن

 وار  - وار م ارس االمٌر حسن -االغوار الج ٌ  الج ٌ   االٌاب : مجمع 

-ش. فلسطٌن-ش.الملك فٌصل االول-ش.قتٌبه بن مسلم -زب ه الق ٌم 

ش. بالل- وار الساعه-اشارة الملكٌة- وار الشهٌ وصفً التل     3    

شطنا -الحصن  -ارب   5265  

الذهاب:ارب )مجمع الشٌخ خلٌل(/ش.حسن الهضٌبً/ش.راتب 

البطاٌنة/مٌ ان فوزي الملقً/ش.الملك عب هللا الثانً)طرٌق 

الحصن(مركز امن بنً عبٌ /ش.متصرفٌة لواء بنً عبٌ /م رسة الروم 

الكاثولٌك المختلطة/االنعطا  ٌسارا حتى ٌصل طرٌق البترول/ثم 

االنعطا  ٌسارا حتى ب اٌة طرٌق شطنا وكتم من امام م ارس العه  حتى 

اب:شطنا/ش.البترول/االنعطا  ٌمٌنا باتجاه وسط الوصول الى شطنااالٌ

الحصن من امام م رسة الروم الكاثولٌك المختلطة/ش.متصرفٌة لواء 

بنً عبٌ /مركز امن بنً عبٌ )طرٌق الحصن(ش.الملك عب هللا 

    2    الثانً/مٌ ان القبة/ش.االمةالعربٌة

174 

سرفٌس الهاشمً / مجمع 

 عمان الج ٌ 

)ش.الملعب البل ي(/ش.الملك حسٌن/ش.الف اء/مجمع الذهاب :الموق  

الشٌخ خلٌل/ش.االمة العربٌة/ ش.ٌثرب/ وار الجمل/ش.الف اء/ش.الملك 

حسٌن/مٌ ان القٌروان/ش.رفٌ ة االسلمٌة/ش.كعب بن زهٌر/ ش.حسان 

بن ثابت /ش.احم  التل )الزمخشري سابقا( / ش.الم ٌنة المنورة 

  .  االٌاب : مجمع عمان الج ٌ  / /ش.االمٌر حسن / مجمع عمان الج ٌ

ش.االمٌر حسن /ش.الم ٌنة المنورة/ش.احم  التل)الزمخشري 

سابقا(/كلٌة مجتمع بنات ارب /ش.راتب البطاٌنة/مٌ ان القٌروان/ش.الملك 

    4    حسٌن/الموق )ش.الملعب البل ي(

    1    ج ٌتا/ ٌر ابً سعٌ  ج ٌتا/ ٌرابً سعٌ  383

    3    ارب / شارع السالم /صٌ ور ارب /صٌ ور 392

    2    مرحبا/السمط/ارب  مرحبا/ارب  669

    1    المشارع/المعبر الشمالً/الشٌخ حسٌن/الشونة الشمالٌة المشارع /الشونة الشمالٌة 687

    5    ارب /ام قٌس ارب /ام قٌس 691

708 

سرفٌس شارع بالل/امام 

 باصات خربة قاسم

ش.بالل/ش.فلسطٌن/ش.الملك حسٌن/اشارة م خل 

ارب /ش.عمان/ش.البتراء/مرورا بح ٌقة الزهراء/ش.الملكة 

نور/ش.اشبٌلٌه/ش.اغا ٌر/ش.ابن حزم/ش.محم  

الخامس/ش.بشرى/ وار الملكة نور/ش.عب القا ر الحسٌنً/ وار 

    1    البرٌ /حتى موقفه الى ش.بالل امام باصات خربة قاسم

    1    ارب /ارباع/الشومر/عالٌه ارب /عالٌه 1293

    1    ارب /اسكان وا ي الرٌان ارب /اسكان وا ي الرٌان 1313

1488 

مجمع االغوار/مستشفى 

 االمٌرة ب ٌعه

مجمع  االغوار/ش. الملك فٌصل الثانً/ش . عب الحمٌ  

شر /ش.فراس/ش.شفٌق ارشٌ ات/ش.االمٌر محم /مركز الت رٌب 

    2    المهنً/مستشفى االمٌرة ب ٌعه
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1501 

سحم /مجمع ال وائر بنً 

    1    سحم/الم رسة الشامله/مجمع ال وائر /بنً كنانه كنانه

1522 

ارب /مخٌم الشهٌ  عزمً 

    12    ارب /مخٌم الشهٌ  عزمً المفتً المفتً

2006 

سرفٌس الهاشمً/مجمع 

عمان الج ٌ مجمع  -سرفٌس الهاشمً  عمان الج ٌ   2       

    3    ارب /جحفٌه ارب /جحفٌه 2014

    1    ارب / ٌر ابً سعٌ /ج ٌتا ارب /ج ٌتا 2045

    6    كفرسوم/ارب  كفرسوم/ارب  2099

2143 

المستشفى  -ارب /اٌ ون 

المستشفى العسكري -ارب / اٌ ون  العسكري  9 1    

2165 

سرفٌس وسط البل /حً 

الجنوبًالتركمان      1    سرفٌس شارع فلسطٌن/حً التركمان 

    1    كفر ابٌل/ ٌر ابً سعٌ  كفر ابٌل/ ٌر ابً سعٌ  2395

 ارب /بٌت ٌافا 2528

االنطالق من الموق  المخصص للباصات/ارب /بٌت ٌافا ) مجمع االغوار( 

    1    /والعو ه بنفس المسار

2843 

المجمع الشمالً/ جامعة 

 الٌرموك

الذهاب : المجمع الشمالً / ش.عمر بن عب العزٌز / ش. ععمر المختار/ 

ش.الملك حسٌن / ش.راتب البطاٌنه / ش.فراس العجلونً ) وار القبة( / 

ش.الملك عب هللا الثانً / ش.عب  القا ر التل / البوابة الشمالٌة لجامعة 

/ ش.الملك الٌرموك.      االٌاب: ش. عب  القا ر التل / ش.راتب البطاٌنة 

حسٌن / ش. عب  القا ر الحسٌنً / ش. احم  شوقً / ش. فضل 

    11    ال لقمونً / ش.بالط الشه اء / المجمع الشمالً

 ارب  / اسكان المهن سٌن 3003

فً الذهاب: مجمع األغوار الق ٌم / ش. الرشٌ  / ش. الملك فٌصل األول 

األمٌر محم  / / ِش. شفٌق ارشٌ ات / مٌ ان األمٌر حسن / ش. 

مستشفى األمٌرة ب ٌعه / ٌسارا المشرحة و ار الحنان / إسكان 

المهن سٌن. وفً اإلٌاب: إسكان المهن سٌن / ش. زكً التل / مستشفى 

األمٌرة ب ٌعه / ش. األمٌر محم  / مٌ ان األمٌر حسن / ش. شفٌق 

 ارشٌ ات / ش. عب القا ر التل / ش. الملك عب هللا الثانً )ش. الحصن

    1    سابقا( / ش. أبو بكر الص ٌق / مجمع األغوار الق ٌم

 ارب /اسكان المهن سٌن 3215

فً الذهاب: مجمع األغوار الق ٌم / ش. الرشٌ  / ش. الملك فٌصل األول 

/ ِش. شفٌق ارشٌ ات / مٌ ان األمٌر حسن / ش. األمٌر محم  / 

/ إسكان مستشفى األمٌرة ب ٌعه / ٌسارا المشرحة و ار الحنان 

المهن سٌن. وفً اإلٌاب: إسكان المهن سٌن / ش. زكً التل / مستشفى 

األمٌرة ب ٌعه / ش. األمٌر محم  / مٌ ان األمٌر حسن / ش. شفٌق 

ارشٌ ات / ش. عب القا ر التل / ش. الملك عب هللا الثانً )ش. الحصن 

    1    سابقا( / ش. أبو بكر الص ٌق / مجمع األغوار الق ٌم

3242 

مجمع فوعرا/التطوٌر 

 الحضري

مجمع فوعرا/ش.عطٌه بنً 

هانً/ش.الفر وس/ش.اجنا ٌن/ش.الٌرموك/ش.احم  الخصاونه/منطقة 

    3    التطوٌر الحضري
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3247 

مجمع عمان الج ٌ /مجمع 

 االغوار

مجمع عمان الج ٌ /ش.االمٌر حسن/ش.الجٌش/ش.فلسطٌن ٌسارا الى 

    1    شارع الرشٌ /ش.الشونة/مجمع االغوار

 بٌت راس/ ارب  3275

بٌت راس/مثلث البٌاضه/ش.فضل ال لقمونً/ش.بالط 

    1    الشه اء/ش.فوعرا/ش.الخلو /مجمع تل ارب  والعو ه بنفس المسار

    1    حاتم /مجمع  وائر بنً كنانه حاتم/مجمع  وائر بنً كنانه 3523

    2    كفر رحتا/ارب  كفر رحتا/ارب  3658

3850 

الرمثا/م ٌنة الحسن 

    2    الرمثا/م ٌنة الحسن الصناعٌة الصناعٌة

3945 

ارب )مجمع االغوار( /  ٌر 

 ابً سعٌ 

ارب )مجمع االغوار(/كفر ٌوبا/بٌت ٌافا/مثلث  ٌر السعنة/سموع/ ٌر ابً 

    1    سعٌ   ون ال خول الى هذه القرى

 ارب /الحصن/ المزاهر 4440

المزاهر والعو ة نفس مسار الباصات العاملة  -الحصن  -االنطالق:ارب  

مثلث مخٌم  -على خط ارب الحصن وتكون نهاٌة الخط هً المزاهر 

الشهٌ   عزمً المفتً والعو ة الى م ٌنة الحصن ثم متابعة السٌر مع 

الحصن-الباصات العاملة على خط ارب      1    

    1    ارب /تقبل ارب /تقبل 4154

    4    ارب /فوعرا ارب /فوعرا 4317

 الحً الجنوبً/اسكان االطباء 692

ش . شفٌق ارشٌ ات/اشارة مٌ ان االمٌر حسن/ش. االمٌر حسن/ش. 

العقبه/ش. الرازي/م ارس  ار العلوم/ش.ابن النفٌس/ح ٌقة مؤسسة 

    1    اعمار ارب 

    1    ارب /الباقوره ارب /الباقوره 2317

3282 

الج ٌ /المجمع مجمع عمان 

 الشمالً

مجمع عمان الج ٌ /ش.الم ٌنة المنورة/ش. الملك حسٌن/ اشارة مسرح 

الشرق/ش.عمر المختار/ وار الملكة نور/ش.عمر بن عب  العزٌز/المجمع 

    4    الشمالً

 كفر أس  / جامعة العلوم 4102

كفر أس /قضاء الوسطٌه/ارب /ش. عب الحمٌ  شر  / اشارة  وار 

شفٌق ارشٌ ات/ش.عب القا ر التل/ش.راتب البطاٌنة/ش.الملك االسكان 

حسٌن/جامعة العلوم شرٌطة ع م انتظار الركاب امام البوابة الشمالٌة 

    1    والوصول الى نهاٌة الخط

    1    القصفه/ السٌله/ الخرٌبه/ الٌرموك/لٌصل الى قرٌة برشتا /ارب  ارب  / القصفه 4508

5033 

منطقة  -ٌوبا كفر  -ارب  

منطقة الذهبٌة -كفر ٌوبا  -ارب   الذهبٌة     1    

 سراس / المزار 5043

لٌصل الى م رسة المزار الثانوٌة للذكور و الم رسة  -المزار  -سراس 

    1    الثانوٌة للبنات

5070 

ح ٌقة اعمار  -الحً الجنوبً 

بشارع الجامعه مرورا -ح ٌقة اعمار ارب   -االسكان  -الحً الجنوبً  ارب      1    

5114 

 -مستشفى االمٌر راش -ارب 

ضاحٌة االمٌر راش  -ستشفى االمٌر راش  -ارب  ضاحٌة االمٌر راش   1       

5129 
عمان مجمع  -سرفٌس الهاشمً 

طرٌق الكلٌة -الج ٌ   طرٌق الكلٌة -مجمع عمان الج ٌ   -سرفٌس الهاشمً       1    
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3192 

/ سرفٌس شارع الهاشمً 

 جامعة الٌرموك

الذهاب : شارع الهاشمً / اشارة الملكة نور / ش.عمر المختار / شارع 

الملك حسٌن / اشارة القٌروان / ش.راتب البطاٌنة / ش.فراس العجلونً 

حتى  وار القبة / ش.الملك عب هللا الثانً / ش. عب  القا ر التل / البوابة 

  القا ر التل / ش.راتب الشمالٌة لجامعة الٌرموك     االٌاب : ش.عب

البطاٌنة / ش. الملك حسٌن/ش.عب  القا ر الحسٌنً/ ش.الهاشمً حٌث 

    6    الموق 

مستشفى االمٌر راش  -ارب   5259 مستشفى االمٌر راش  -ارب     1       

    2    ارب /المخٌبة الفوقا ارب /المخٌبة الفوقا 397

فحل/المشارع/مثلث الشونة الشمالٌة/ارب طبقة  ارب /المشارع 442     1    

 سوم/ارب  599

ارب /البل ة/المسج  الجنوبً/حً الكسائر/ابوحمٌ ة/حً الكنٌسة/حً 

الطعامنه/الشارع الرئٌسً/حً زمارٌا غربً/حً ومارٌا والنعٌم/ش . 

    4    النعٌم/المسج  الجنوبً /مثلث البل ة

    2    ارب /حبراص ارب /حبراص 781

    4    ارب /سموع ارب /سموع 802

    9    ارب /الشونةالشمالٌة ارب /الشونة الشمالٌة 1312

1861 

مخٌم الشهٌ  عزمً 

    1    مخٌم الشهٌ  عزمً المفتً/حً المزاهر/الحصن/ارب  المفتً/ارب 

    1    الخٌرٌة/ارب  /الموق  مجمع تل ارب  الخٌرٌة/ارب  1866

1875 

شارع سرفٌس 

    1    سرفٌس شارع ال ستور/ح ٌقة تونس ال ستور/ح ٌقة تونس

    13    ارب /الحصن ارب / الحصن 1942

1945 

الشونة الشمالٌة/وا ي 

    1    الشونة الشماالٌة/وا ي الٌابس/لٌصل الى ارب  الٌابس

ارب سرفٌس ضاحٌة الحسٌن/اسكان المعلمٌن/ اخل م ٌنة  ارب /ضاحٌة الحسٌن 1986     1    

    1    مزار ابو عبٌ ه/ارب  مزار ابو عبٌ ه/ارب  2013

    2    ارب /الطٌبه/صما/زب ه ارب /زب ه 2062

قم -ارب   2339 قم -طرٌق االغوار الق ٌم  -ارب        2    

2413 

المجمع الشمالً/جامعة 

 العلوم

الثالثٌن المجمع الشمالً/الطرٌق الخارجٌة/ وار الملكة نور /ش. 

    6    الشرقً الى الجامعه

    1    ارب /ابسر ابو علً ارب /ابسر ابو علً 2508

 ارب /كفر ٌوبا 2575

ارب /كفر ٌوبا/الحً الشمالً الشرقً عن طرٌق شارع فلسطٌن/مجمع 

االغوار/ش.فلسطٌن/طرٌق كفر ٌوبا الق ٌم/ش.الملك حسٌن/ش.الشهٌ  

التقاطع المؤ ي الى بل ة ناطفه/حً  قاسم/ش.االمٌر عب هللا بن الحسٌن

الملك عب هللا/حً الذهٌبة/منطقة المعسكرات/ش.الملك حسٌن/مثلث 

كفرٌوبا الق ٌم/امام المعسكرات/باتجاه شارع الستٌن /ش.الملك فٌصل 

    1    الثانً/مجمع االغوار
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كفرعان -ارب  ارب /كفرعان 2581     3    

2724 

سرفٌس شارع 

تونسال ستور/ح ٌقة   

من موقعه فً شارع ال ستور )بع  تحوٌل اتجاه السٌر من الغرب الى 

الشرق ب ءا من شارع فضل ال لقمونً فً شارع النزهه/ش.احم  

شوقً/ش. عب  القا ر الحسٌنً/ش. عمر بن عب  العزٌز/ش. الملكة نور 

ٌسارا/ش. ابً جعفر المنصور/ش. االمام مالك ٌمٌنا الى ش.تونس/ش. 

تونس ٌمٌنا/ش.االمام مالك/ش. اسامه بن  حسن البنا/ش.

زٌ /ش.عبا ه/ش.سع  بن معاذ/ش.ابً موسى االنصاري/ش.ٌوس  بن 

    1    هانً غرب ح ٌقة البقعة جنوبا/ش.احم  عمر مفلح

2738 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش. العروس/ش. قتٌبه بن مسلم/ش. قرٌش/ش. 

االسكان/ش. شفٌق ارشٌ ات/ وار عب الحمٌ  شر /اشارة 

الجامعه/البوابة الشمالٌة لجامعة الٌرموك/اشارة المحافظه/ش. 

    5    الجٌش/ش. االمٌر حسن/مجمع عمان الج ٌ 

2949 

مجمع االغوار/مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش.الرشٌ /اشارة مجمع االغوار/ش.فلسطٌن/ وار وصفً 

قبه/ش.الجٌش/ش.االمٌر حسن/مجمع التل/ش.بغ ا /ش.الحصن/ وار ال

    1    عمان الج ٌ 

3004 

مجمع االغوار/ مجمع الشٌخ 

 خلٌل

مجمع االغوار/ش.الرشٌ /اشارة مجمع االغوار/ش.فلسطٌن/ وار وصفً 

    1    التل/ش.بغ ا /ش.االمة العربٌة/مجمع الشٌخ خلٌل

    3    النعٌمه / ارب  النعٌمه/ ارب  3103

    2    ارب  / جمحا ارب /جمحا 3519

    1    ارب /ام قٌس/المخٌبه ارب /المخٌبه 4009

    2    ارب )مجمع االغوار( / شارع السالم /كفر اس  ارب )مجمع االغوار(/كفر اس  4011

4268 

مجمع االغوار / مجمع عمان 

 الج ٌ 

مجمع االغوار/ش.الرشٌ /ش.االنشراح/ش.قرٌش/ش.فراس/ش.شفٌق 

    1    ارشٌ ات/جامعة الٌرموك/مجمع عمان الج ٌ 

4398 

مجمع االغوار الج ٌ /حً 

 الورو 

مجمع االغوار الج ٌ  / كلٌة مجتمع بنات ارب  /المؤسسة العسكرٌة/الحً 

    3    الشرقً / حً الورو 

788 

ام قٌس /مجمع ال وائر بنً 

    1    ام قٌس /االسكان/محمع ال وائر كنانه

 ارب /حً التركمان الجنوبً 3057

من الموق  ش. امٌن اغا/ش.بالل/ش.فلسطٌن/ش.قتٌبه بن مسلم/ش. 

الطائً/ش.وا ي الرٌان/ش.نابلس/ش.الرشٌ /ش.جبل المكبر/ذات 

    1    الصواري

 الحً الجنوبً/اسكان االطباء 3867

ش.شفٌق ارشٌ ات/اشارة -وسط البل  -االنطالق :ش.الملك فٌصل االول 

االمٌر حسن/ش.االمٌر حسن/ش.العقبة/ش. الرازي/م ارس  ار مٌ ان 

العلوم/ش.الرازي/ش. ابن النفٌس/ح ٌقة مؤسسةاعمار ارب العو ة : 

ح ٌقة مؤسسة أعمار ارب /ش.االنطاكً/شارع الزهراوي/شارع 

الرازي/مسج  علٌاء التل /شارع العقبة / شارع االمٌر حسن / اشارة 

ارشٌ ات /اشارة  وار االسكان /شارع مٌ ان االمٌر حسن /شارع شفٌق 

فراس العجلونً / شارع الجٌش / ش.معاوٌة بن ابً سفٌان / ش. 

    4    الشٌخ خلٌل / ش.الملك فٌصل االول/ الموق 

زب ة فركوح -ارب   5034  
-ش. عب الحمٌ  شر   -االنطالق : من الموق  من ش. الملك فٌصل 

ثم تجاوز اول تقاطع حتى  حتى تقاطعه مع أول ش. ٌتجه الى الشمال
   1    



البري مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل  

 

 pg. 55 

الوصول الى التقاطع الثانً حٌث تتجه غربا ثم تنعط  ٌمٌنا عن  اول 

تقاطع غربا حتى نهاٌة الشارع تم تنعط  ٌسارا باتجاه الجنوب حتى 

ٌصل الى شارع زب ه ثم تتابع مسارها للغرب حٌث بنعط  ٌسارا باتجاه 

ن من زب ه الجنوب للمرور على م رسة زب ا ومنطقة غرب الخزا

ومتابعة مسٌره للوصول الى منطقة حً الظهر العو ه : من حً الظهر 

-ش.الجٌش-ش فراس  -ش عب الحمٌ  شر   -ش زب ه  -الى الم رسة 

ش. الملك فٌصل-ش.معاوٌة  

ارب  -الخرٌبة  5049 ارب  لٌصل الى قرٌة برشتا -القصفه  -السٌله  -الخرٌبة       1    

363 

البل /مجمع عمان وسط 

    5    وسط البل /مجمع ال وائر الحكومٌة/جامعة الٌرموك/مجمع عمان الج ٌ  الج ٌ 

ارب  /حكما /الحً الشرقً )حً التركمان(  ارب /حكما 790     2    

حواره -ارب   901  

 -شارع الملك حسٌن  -شارع وصفً التل  -المجمع ) بشرى وسال( 

    12    حواره

فحل/ارب طبقة  903     1    طبقة فحل /المشارع/مثلث الشونة/ارب  

    4    ارب / شارع السالم /كفر اس /صٌ ور /الخراج ارب /كفر اس /صٌ ور/الخراج 1178

    3    ناطفه/ارب  ناطفه/ارب  1193

1298 

 ٌر ابً سعٌ /مستشفى 

الحسٌن ٌر ابً سعٌ /مستشفى االمٌرة راٌة بنت  االمٌرة راٌة بنت الحسٌن     1    

    2    ارب /هام ارب /هام 1498

1516 

سرفٌس الحً الجنوبً/مجمع 

 عمان الج ٌ 

سرفٌس الحً الجنوبً/جامعة الٌرموك/مجمع ال وائر/مجمع عمان 

الج ٌ  لٌصل الى  وار النسٌم والعو ة من امام كلٌة االقتصا  والى 

    1 1 الم خل الغربً

الحراوٌه -الجسوره  -تل االربعٌن  -قلٌعات -ارب  ارب /الشٌخ حسٌن 1785     3    

 ارب /الصرٌح 1791

الصرٌح/ش.الملك حسٌن/ش.مفلح اسع  

البطاٌنه/ش.الهاشمً/ش.عب القا ر الحسٌنً/ش.وصفً التل/مجمع 

    3    بشرى حٌث الموق 

    4    ارب  /بٌت اٌ س ارب  /بٌت اٌ س 1925

 ارب  /زمال 1928

لتصل من مثلث البل  الشرقً)شرق الم رسة الثانوٌة للبنات(  ارب  /زمال

الى الحً الشرقً الج ٌ  )المسج  الشرقً / المركز الصحً( ومنه الى 

الحً الجنوبً الغربً)م رسة الذكور الجنوبٌة( ومتابعة مساره الى 

    1    نهاٌة البل ة/ارب 

    1    ارب /كفر كٌفٌا ارب /كفر كٌفٌا 1938

    1    ارب /ام قٌس /الحمه ارب /الحمه 1996

    5    ارب /حكما ارب /حكما 2002

    6    ارب /الطٌبه ارب /الطٌبه 2061

2093 

سرفٌس بٌت اٌ س/ ٌر ابً 

    1    بٌت اٌ س/ ٌر ابً سعٌ  سعٌ 
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    1    ارب /وقاص/تل االربعٌن/المشارع/وا ي الٌابس ارب /وا ي الٌابس 2273

 ارب /بٌت راس 2381

بٌت رأس/حكما/علعال/مرورا بكفر جاٌز لٌصبح مساره فً رحلة العو ه 

من قرارها الى ح ٌقة ارب  /مثلث البٌاضه/ش.فضل ال لقمونً/ش. بالط 

    2    الشه اء/ش.فوعرا/ش.الخلو /مجمع تل ارب 

    1    ارب /حً البرنس/مثلث كفر جاٌز/كفر جاٌز/الى مجمع التل ارب /كفر جاٌز 2436

 سرفٌس  اخل ارب  2444

مجمع االغوار/ش. العروس شماال/ش. قتٌبة بن مسلم/ش. فلسطٌن/ش. 

الملك حسٌن/اشارة القٌروان/شرقا اشارة عمر المختار/ش. سالم 

الخصاونه/غربا شارع مسج  نصٌر العو ه من ش.عمر 

المختار/ش.الزمخشري)كلٌة مجتمع بنات ارب ( /ش.راتب البطاٌنه/اشارة 

لقٌروان/ش.الملك حسن/ش.فلسطٌن/اشارة الرشٌ /ش.الشونة ا

    2    الشمالٌة/ش.قرٌش الى الموق 

    3    ارب / ٌر السعنه ارب / ٌر السعنه 2445

التركمان -شارع معاذ بن  جبل/شارع فلسطٌن  سرفٌس شارع فلسطٌن 2450  2       

كنانه/ٌبالمجمع  وائر بنً  مجمع  وائر بنً كنانه/ٌبال 2460     1    

 سرفٌس الحً الجنوبً 2644

شارع ابو بكر الص ٌق/جامعة الٌرموك/مجمع ال وائر/مجمع عمان 

    1    الجنوبً

    1    سامتا/عٌن جنا/ عجلون/ ارب  سامتا/ ارب  2706

3157 

شارع الهاشمً/المطلع 

 الشمالً

عطٌة بنً من موقعها فً شارع الهاشمً)غرب المخبزالفنً(الً شارع 

هانً/ش.فوعرا سابقا/ش.البناء/ش.السعا ة/باتجاه المسلخ/ش.الثورة 

والعو ة ش.انقره/ش.عبا ه -العربٌة/ ار الحنان/ش.العرٌشه/حً البٌان

بن قٌس/ش.عب  الرحمن بن ابً بكر/ش.مالك بن  ٌنار/ش.هانً بن 

مسعو /ش.محم  عب ه/ش. الق س/ش. مالك بن منان/ ش. هانً بن 

العلً البطاٌنه/ش.ذو النورٌن/ش.خال  بن الولٌ   مسعو /ش.سع 

    1    والموق 

3170 

مجمع االغوار/جامعة العلوم 

    6    مجمع االغوار/جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا

    1    الشونة الشمالٌة/ابو هابٌل/السبٌرة الشونة الشمالٌة/السبٌره 3419

    2    اب ر / ارب  اب ر/ارب  3433

 ارب /التطوٌر الحضري 3582

مجمع فوعرا/ش.فوعرا/ش.الق س/ش.اجنا ٌن/ش.الٌرموك/ش.احم  

    2    الخصاونة/التطوٌر الحضري والعو ة بنفس المسار

3629 

المجمع الشمالً/ مستشفى 

 االمٌر ب ٌعة

المجمع الشمالً/ش.فضل ال لقمونً/ش.عرار/ش.شفٌق 

محم /ش.الفارابً/مركز الت رٌب المهنً ارشٌ ات/ش.االمٌر 

لالناث/مستشفى االمٌرة ب ٌعة   والعو ة/// مستشى االمٌرة 

ب ٌعة/ش.الفارابً/ش.االمٌر محم /ش.شفٌق 

ارشٌ ات/ش.فراس/ش.الجٌش/ش.العروبة/ش.الهاشمً/ش.سطعان 

    4    الحسن)النزهة سابقا(/ش.فضل ال لقمونً/المجمع الشمالً

    8    ذنٌبة/عمراوه/الشجرة/الطرة/الرمثا/ارب  ذنٌبة/ارب  4318

    1    النعٌمة / جامعة العلوم والتكنولوجٌا النعٌمة / جامعة العلوم والتكنولوجٌا 4390
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393 

مجمع الشٌخ خلٌل / جامعة 

 26 12    مجمع الشٌخ خلٌل / جامعة العلوم والتكنولوجٌا العلوم والتكنولوجٌا

    2    ارب / الشونة الشمالٌة/الشٌخ حسٌن/الحراوٌه /المشارع ارب /المشارع 1310

الرمثا -الطره  5048  

 -شارع وصفً التل  -الرمثا من خالل شارع سعٌ  بن زٌ   -الطره 

المجمع  -شارع زٌ  بن حارثه  -شارع غزه  -شارع الملك عب هللا 

    1    والعو ه من نفس المسار

5156 

 -الم راج  -الشونة الشمالٌة 

الباقوره -الم راج  -الشمالٌة  -الشونة  الباقوره     1 

   

 

 

9.3  انضسلبء انخطٌط انخبسجْخ : 

رقم 
 الخط

 ع   المركبات العاملة على الخط مسار الخط اسم الخط

 حافلة عمومٌة حافلة متوسطة صغٌرة

163 
الزرقاء / المفرق / 
 31 1 1 الج ٌ ةالزرقاء / المفرق / الطرٌق  الطرٌق الج ٌ ة

    6    الزرقاء/جرش الزرقاء/جرش 1722

    1    الهاشمٌة/ابو هابٌل/لٌصل الى قرٌة المرزه الهاشمٌة/المرزه 2359

 الزرقاء/ سواقه 2713
الزرقاء/ طرٌق االتوسترا /  وار البٌبسً مرورا بجمرك 

    2    القوٌسمه مركز االصالح فً سواقه

5320 
الزرقاء / عمان 
 )مجمع الشمال(

الذهاب : الزرقاء)مجمع االمٌر راش (/ 
االتوسترا /ش.الشهٌ /ش.االقصى/ش.االستقالل/ وار 
ال اخلٌة/ش.الملكة علٌاء/ش.هارون الرشٌ )امام وزارة 

ال اخلٌة(/ وار 
القواسمً/ش.الرٌاضة/ش.الشهٌ /ش.االر ن/عمان)مجمع 

الٌاب : الشمال(                                        ا
عمان)مجمع 

الشمال(/ش.االر ن/ش.الشهٌ /االتوسترا /الزرقاء)مجمع 
    13    االمٌر راش (

5376 
 -المجمع الج ٌ  
    2    لتصل الى القصر -الٌاروت  -القصر  -المجمع الج ٌ   القصر

22 
المجمع الخارجً / 
 جسر الملك حسٌن

ٌاجوز  المجمع الخارجً / الزرقاء / شارع الشهٌ  / مثلث
    2    / صوٌلح / السلط / جسر الملك حسٌن

    1    الزرقاء / الخال ٌه الزرقاء / الخال ٌة 533

936 
الزرقاء/جسر الملك 

    1    الزرقاء/ٌاجوز/صوٌلح/السلط/جسر الملك حسٌن حسٌن

970 
الزرقاء/الحً 
    1    الزرقاء/الحالبات الشرقٌة/الحً الجنوبً الجنوبً

    1    الزرقاء/الكرامة عن طرٌق صوٌلح/السلط/وا ي شعٌب الزرقاء/وا ي شعٌب 1717

    2    الزرقاء/ٌاجوز/صوٌلح الزرقاء/صوٌلح 2666

3142 
الرصٌفه / اسكان ابو 

    1    الرصٌفه /عوجان/ ٌاجوز / اسكان ابو نصٌر نصٌر

3207 
الزرقاء / الجامعة 
    1    الجامعة االهلٌة)السرو(الزرقاء / صوٌلح /  االهلٌة)السرو(

4445 
الزرقاء / الجامعة 

 1       الزرقاء / الكلٌة الجامعٌة المتوسطة / الجامعة االر نٌة االر نٌة
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    1    الزرقاء/بلعما/ام صوٌونٌه الزرقاء/ام صوٌونٌه 4079

935 
الزرقاء/ارب  )طرٌق 

 3 3    الزرقاء/بلعما/ارب  بلعما(

 1       ارب  -الزرقاء  ارب  -الزرقاء  5042

1658 
الزرقاء /االوتوسترا / 

 أبو نصٌر

ذهاب : الزرقاء/االوتوسترا /عٌن غزال/مٌ ان الم ٌنة 
الرٌاضٌة/ش. الملكة رانٌا/ش.احم  الطراونه/ش.ام 

    2    الفضل/ وار المنهل/ش.أبو نصٌر/االسكان.

 الزرقاء / البقعة 1665

الزرقاء/االوتوسترا /عٌن غزال/مٌ ان الم ٌنة ذهاب : 
الرٌاضٌة/ش. الجامعة/صوٌلح/صافوط/مثلث عٌن 

    2    الباشا/البقعة.

    2    البقعه -صوٌلح -الم ٌنة الرٌاضٌة -االتوسترا   -الزرقاء  الزرقاء/البقعه 2547

    1    الزرقاء/االزرق/الصفاوي/الروٌش  الزرقاء/الروٌش  3545

          القاهرة -الزرقاء  القاهرة -الزرقاء  5311

971 
الرصٌفة/جسر الملك 

       5 الرصٌفة/جسر الملك حسٌن حسٌن

    2    الزرقاء/ٌاجوز/صوٌلح/ وا ي السٌر الزرقاء/وا ي السٌر 1137

2449 
الزرقاء/الم ٌنة 

    2    الزرقاء/ٌاجوز/صوٌلح/الم ٌنة الطبٌة الطبٌة

 الزرقاء/مأ با 2455

مجمع االمٌر راش  فً الزرقاء / شارع الجٌش / طرٌق 
الحزام ال ائري / شارع االمٌر حسن / شارع ما با / 

 2 11    مجمع ما با الشمالً

2610 
الجامعة  -الزرقاء 

 1       الجامعة االر نٌة -ٌاجوز  -الزرقاء  االر نٌة

3871 
الزرقاء/الجامعة 

 االر نٌة
الزرقاء/الرصٌفة/طرٌق عٌن غزال/الكلٌة 

    2    المتوسطة/الجامعة االر نٌة

 4       الزرقاء / ارب  الزرقاء/ارب  4263

4432 
الزرقاء / الهاشمٌة  

    2    الزرقاء / الهاشمٌة  بلعما بلعما

    1    الزرقاء/بلعما/النزهة الزرقاء/بلعما/النزهة 2206

5133 
 -الجبل الشمالً 
 الجامعة االر نٌة

 - وار المنهل  -طرٌق باجوز  -مجمع الجبل الشمالً 
 5       الجامعة االر نٌة -شارع أم الفضل 

5134 
الجامعة  -الرصٌفة 

 االر نٌة

ش.  -جسر ماركا -ش. الملك حسٌن  -مجمع الرصٌفة 
-اشارة طبربور-ش. الشهٌ -تقاطع عٌن غزال-الجٌش

 وار -ش.االستقالل-االقصىش. -مستشفى االمٌر حمزه
- وار الم ٌنة الرٌاضٌة-ش. الملكه رانبا العب هللا-ال اخلٌة

 6       الجامعة االر نٌة

570 
الزرقاء/جسر الملك 

    3 26 الزرقاء/جسر الملك حسٌن حسٌن

    5    الزرقاء/بلعما الزرقاء/بلعما 1228

1537 
المجمع الج ٌ  / قرى 

    1    قرى الحماٌ ه -المجمع الج ٌ   الحماٌ ه

1655 

الزرقاء 
/االوتوسترا /الم ٌنة 

 الطبٌة

ذهاب : الزرقاء/األتوسترا /عٌن غزال/مٌ ان الم ٌنة 
الرٌاضٌة/ش.الملكة رانٌا/ وار صوٌلح/ش.الملك عب هللا 

 1 25    الثانً/الم ٌنة الطبٌة

1657 
الزرقاء/مستشفى 
 الملكة علٌاء

الزرقاء/االوتوسترا /عٌن غزال/جسر ذهاب : 
الشفا/التعبئة/مستشفى الملكة علٌاء/مٌ ان الم ٌنة 

    1    الرٌاضٌة.

    1    الزرقاء/سحاب الزرقاء/سحاب 1811
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 الزرقاء/البقعه 1854
 -صافوط  -صوٌلح  -الجبٌهه  -االتوسترا   -الزرقاء 

    1    البقعه

 الزرقاء/بٌرٌن/المٌ ان 3580
الزرقاء/شومر/بٌرٌن/ام رمانه/مقام 

    2    عٌسى/الكمشه/المٌ ان

    2    الزرقاء/جرش/عجلون الزرقاء/عجلون 3639

    2    الزرقاء/الجامعة االر نٌة/ٌاجوز/صوٌلح الزرقاء/صوٌلح 3729

 3 2    الزرقاء / بلعما / ارب  الزرقاء / بلعما / ارب  100

919 

الزرقاء/الجامعة 
االر نٌة عن طرٌق 

 7 10    الزرقاء/الجامعة االر نٌة عن طرٌق ٌاجوز ٌاجوز

1651 

الزرقاء / 
االتوسترا /الجامعة 

 االر نٌة

ذهاب : مجمع االمٌر راش /األتوسترا /ش. الشهٌ /الم ٌنة 
الرٌاضٌة/ش. الملكة رانٌا/الجامعه االر نٌة . العو ة : 

رانٌا/الم ٌنة الرٌاضٌة/ش. الجامعة االر نٌة/ش. الملكة 
    23    الشهٌ /االتوسترا /مجمع االمٌر راش 

 3       مرورا بالحصن -الزرقاء/بلعما/ارب   الزرقاء/بلعما/ارب  2015

    4    الهاشمٌه/عجلون الهاشمٌة/عجلون 2145

    1    الزرقاء/الطرٌق الصحراوي/القطرانه/الكرك الزرقاء/الكرك 2230

    3    الزرقاء/الطفٌله الزرقاء/الطفٌله 2250

1323 
الزرقاء/جامعة ال 

 1       الزرقاء/المفرق/جامعة ال البٌت البٌت

    1    الزرقاء/ٌاجوز/حً الرشٌ /الكسارات/رأس العٌن الزرقاء/رأس العٌن 2820

5274 
الجامعه  -الزرقاء 
    1    صوٌلح -الجامعه االر نٌه  -الزرقاء  صوٌلح -االر نٌه 

5389 

مجمع  -الزرقاء 
 -االمٌر راش  / عمان 
 مجمع الشمال

مجمع االمٌر راش /االتوسترا /شارع  -الزرقاء 
الشهٌ /شارع االقصى/شارع االستقالل/ وار 

ال اخلٌة/شارع الملكة علٌاء/شارع هارون الرشٌ /امام 
وزارة ال اخلٌة/ وار القواسمً/شارع الرٌاضة/شارع 

مجمع الشمال                                            -الشهٌ /شارع االر ن /عمان 
مجمع الشمال/شارع االر ن/شارع  -االٌاب : عمان

    6    مجمع االمٌر راش -الشهٌ /االتوسترا /الزرقاء

 1 1    الهاشمٌة/معان /العقبه الهاشمٌة/معان/العقبة 1203

    2    الزرقاء/ٌاجوز/صوٌلح/البقعه عن طرٌق ٌاجوز الزرقاء/البقعه 1383

 2       الطرٌق الج ٌ ة -الزرقاء/المفرق  الزرقاء/المفرق 2147

2546 
الزرقاء/اسكان 
    1    الزرقاء/اسكان الهاشمٌة/حً ال روز الهاشمٌة/حً ال روز

 1       الزرقاء/بٌرٌن/شفاب ران الزرقاء/شفا ب ران 2599

3764 
الزرقاء/سوق 
 الخضار المركزي

الزرقاء/ضاحٌة الثورة العربٌة الكبرى/كلٌة الزرقاء/سوق 
    1    الخضار المركزي

 5       الزرقاء/العقبة الزرقاء/العقبة 4264

5372 
الجامعة  -الزرقاء 

 االر نٌة

ذهاب : مجمع االمٌر راش  / االتوسترا /ش.الشهٌ /مٌ ان 
الرٌاضٌة/ش.الملكة رانٌا/الجامعة االر نٌة         الم ٌنة 

العو ة:الجامعة االر نٌة/ش.الملكة رانٌا/مٌ ان الم ٌنة 
 34       الرٌاضٌة/ش.الشهٌ /االتوسترا /مجمع االمٌر راش 

    14    الزرقاء /خو/ الضلٌل / الخال ٌة الزرقاء / الخال ٌة 318

    3    الرصٌفة/الجبل الشمالً/الخال ٌة/رأس العٌن الرصٌفة/رأس العٌن 576

    2    الزرقاء/القا سٌة الزرقاء/القا سٌة 1175

1296 
الزرقاء/جرش/طرٌق السخنه 

    1    الزرقاء/جرش/طرٌق السخنه الج ٌ ه الج ٌ ه
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1653 
الزرقاء / 

 عمان)مجمع الشمال(

 ذهاب : الزرقاء/األتوسترا /ش.الشهٌ /ش. االقصى/ش.
االستقالل/ال اخلٌة/عمان)مجمع الشمال( . العو ة : 
عمان)مجمع الشمال(/ال اخلٌة/ش. االستقالل/ش. 

    11    االقصى/ش. الشهٌ /االتوسترا /الزرقاء

 2       الزرقاء/العقبه الزرقاء/العقبه 1813

2228 
الزرقاء/اسكان ابو 
    2    الزرقاء/ٌاجوز/اسكان ابو نصٌر نصٌر)طرٌق ٌاجوز(

3358 
الزرقاء/الكلٌة 
 1 2    الزرقاء/الكلٌة الجامعٌة المتوسطة عن طرٌق االتوسترا  الجامعٌة المتوسطة

    1    الهاشمٌة/اشتفٌنا/ارب  الهاشمٌة/ارب  3646

 1 1    الزرقاء/الكرك الزرقاء/الكرك 3709

3884 
الزرقاء/جامعة العلوم 

    1    ٌاجوز/جامعة العلوم التطبٌقٌةالزرقاء/الرصٌفة/طرٌق  التطبٌقٌة

3911 
الزرقاء/ وار الم ٌنة 

 الرٌاضٌة

ذهاب: الزرقاء/االوتوسترا /عٌن غزال/جسر 
الشفا/التعبئة/مستشفى الملكة علٌاء/مٌ ان الم ٌنة 

    1    الرٌاضة

 الزرقاء/ارب  2063
الزرقاء/بلعما/مثلث ارحاب/مرورا جامعة العلوم 

 33 9    والتكنولوجٌا/ارب 

5248 
 -الرصٌفة  -الزرقاء 

    1    مجمع المحطة -الرصٌفة  -الزرقاء  مجمع المحطة

 1       الزرقاء/ارب  الزرقاء/ارب  5365

5377 
 -المجمع الج ٌ  
    2    القصر -الربه  -المجمع الج ٌ   القصر

 

 

9.4 انضسلبء انخطٌط انذاخهْو : 

 

رقم 

 الخط

المركباتع    مسار الخط اسم الخط لعاملة على الخطا   

حافلة  حافلة متوسطة صغٌرة

 عمومٌة

310 

الزرقاء / حً االمٌر 

    8 4 الزرقاء / حً االمٌر محم /الزرقاء الج ٌ ة محم /الزرقاء الج ٌ ة

    3    غرٌسا/ام الصلٌح/الهاشمٌة/الزرقاء غرٌسا/الزرقاء 520

    7    الزرقاء/الهاشمٌة/االسكان الزرقاء/االسكان الهاشمٌة 629

 الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 635

الزرقاء/حً االمٌر 

    1    محم /المسلخ/الحاووز/الزرقاء الج ٌ ة

    1    الزرقاء/السخنه /القحوانٌة الزرقاء/القحوٌانه 744

 الزرقاء/طرٌق ٌاجوز 871

الزرقاء/عوجان الجنوبً/مستو عات 

    1     ون المرور باالتوسترا الحبوب/طرٌق ٌاجوز  
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    1    الزرقاء/ٌاجوز/مثلث الجبل الشمالً الزرقاء/مثلث الجبل الشمالً 873

1237 

مجمع الملك عب هللا/مجمع 

    8    مجمع الملك عب هللا/مجمع االمٌر راش  االمٌر راش 

    2    المخٌم/المجمع/الم ٌنة الحرفٌة المخٌم/الم ٌنة الحرفٌة 1239

    3    الزرقاء/المصفاه الزرقاء/المصفاه 1247

    13    الزرقاء/ضاحٌة الثورة العربٌةالكبرى الزرقاء/وا ي الحجر 1251

    3    الرصٌفة/الجبل الشمالً الرصٌفة/الجبل الشمالً 1347

    1    الزرقاء/حً النزهة/حً الفالح/جامع القعقاع الزرقاء/جامع القعقاع 1360

    1    النزهة/حً الزواهرة/الزرقاء النزهة/الزرقاء 1365

    2    المجمع الق ٌم/المجمع الج ٌ  المجمع الق ٌم /المجمع الج ٌ  1473

 1 8    االزرق/الزرقاء االزرق/الزرقاء 1593

1805 

الزرقاء/اسكان الرصٌفة 

    2    الزرقاء/عوجان/اسكان الرصٌفة العمالً العمالً

    2    الزرقاء/بٌرٌن/العالوك الزرقاء/العالوك 1852

    2    الزرقاء/عوجان الغربً الزرقاء/عوجان الغربً 1924

2160 

الزرقاء/الزواهرة/اسكان 

    1    الزرقاء/الزواهرة/اسكان المعلمٌن المعلمٌن

    8    الزرقاء/االتوسترا /وا ي الحجر/الكلٌة العسكرٌة الزرقاء/الكلٌة العسكرٌة 2164

16الزرقاء/ش. 2801  

الزرقاء/حً االمٌر محم /المستشفى 

16الحكومً/الزرقاء الج ٌ ة/ش.      1    

    1    الزرقاء/ صروت/ العالوك/ طرٌق السخنه الزرقاء / طرٌق السخنه 3109

 الرصٌفة/م رسة شنلر 3321

الرصٌفة/الزرقاء/خو/لٌصل الى سور م رسة 

    1    شنلر

العروق/الزرقاءام  3414     1    ام العروق/ طرٌق ٌاجوز/الزرقاء 

20 

الزرقاء / عوجان / اسكان 

    3    الزرقاء / عوجان  / اسكان ٌاجوز ٌاجوز

    8 1 الزرقاء / حً معصوم / الكسارات الزرقاء / حً معصوم 309

    5    السخنة/الزرقاء السخنة/الزرقاء 340

 الزرقاء/طرٌق المصفاة 4336

الزرقاء/حً االسكان/امت ا  ش. الجٌش باتجاه 

    1    المصفاة

حً االمٌر علً -الزرقاء  4360 حً االمٌر علً -حً العراتفه  -الرصٌفة  -المشٌرفة-الزرقاء       1    
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    3    الزرقاء/عوجان الشمالً/مثلث الشمالً الزرقاء/مثلث الجبل الشمالً 634

 الزرقاء/الحرفٌٌن 3326

الزرقاء/حً المنطقه/مستشفى ابن سٌنا/ حً 

    2    االسكان/الزرقاء الج ٌ ة/ الحرفٌٌن وبالعكس

 سرفٌس  اخل االزرق 5326

مركز باصات االزرق الشمالً / م رسة التطوٌر 

الحضري لالناث / مركز صحً االزرق الشامل 

/المستشفى العسكري/م رسة حً االمٌر 

اناث االزرق حمزة/االشغال العامة/م رسة 

    2    الجنوبً

 الزرقاء /غرٌسا/ ام الصلٌح 5029

الزرقاء/المصفاه/ الهاشمٌة/االسكان / الم ٌنة 

    1    العمالٌة/غرٌسا/ام الصلٌح

 الزرقاء / كلٌة الزرقاء االهلٌة 165

الزرقاء / ضاحٌة الثورة العربٌة الكبرى / كلٌة 

    1    الزرقاء االهلٌة

    1    الزرقاء/حً معصوم الزرقاء/حً معصوم 535

620 

الزرقاء/حً النزهة/حً 

    3 12 الزرقاء/حً النزهة/الزواهرة الزواهرة

    2    الزرقاء/حً االمٌر محم /المسلخ/الزرقاء الج ٌ ة الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 938

    2    الزرقاء/االزرق الزرقاء/االزرق 968

الجبل الشمالً الزرقاء/مثلث 1067     5    الزرقاء/طرٌق ٌاجوز/مثلث الجبل الشمالً 

1141 

الزرقاء/مثلث الرصٌفة 

 الشمالً

الزرقاء/عوجان الجنوبً/عوجان الغربً/اسكان 

    1    الرصٌفة/مثلث الرصٌفة الشمالً

 الزرقاء/حً خال  ابن الولٌ  1222

الزرقاء/ حً العراتفه/المشٌرفه/حً خال  ابن 

    1    الولٌ 

 اسكان ٌاجوز/معه  البولتكنٌك 1260

مخٌم -الذهاب:)معه البولٌتكنك باتجاه جسر ماركا

-اشارة االنتاج-الرصٌفة- وار الفوسفات-حطٌن

ثم ٌمٌنا  -ال وران باتجاه منطقة الجبل الشمالً

باتجاه اسكان ٌاجوز عن طرٌق 

اشارة -طرٌق ٌاجوز-ٌاجوز(االٌاب:)اسكان ٌاجوز

االنعطا  ٌسارا  الى الجبل -ٌاجوزالشمالً مع 

ٌمٌنا  شارع - وار بل ٌة الرصٌفة-الشمالً

جسر -مخٌم حطٌن- وار الفوسفات-الرصٌفة

االنعطا  ٌسارا  الى معه البولٌتكنك(-ماركا     2    

    2    الرصٌفة/الجبل الشمالً/حً الرشٌ /الكسارات الرصٌفة/الكسارات 1346

1448 

الزرقاء/ اخل باب معسكر 

 المعسكرات

باب معسكر الزرقاء/الوح ات العسكرٌة/ اخل 

    1    المعسكرات

 الزرقاء/التطوٌر الحضري 1758

الزرقاء/حً الملك طالل/التطوٌر الحضري مرورا 

    2    عن طرٌق المقبره
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    1    الزرقاء/حً النزهة/سجن بٌرٌن الزرقاء/سجن بٌرٌن 2500

الغربً/الزرقاءالحالبات  2662     2    الحالبات الغربً/الزرقاء 

    1    الزرقاء/ عوجان/ اسكان الرصٌفه الزرقاء/اسكان الرصٌفه 2703

 الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 2926

الزرقاء/شارع شامل/شارع شاكر/شماال حتى 

تقاطع شارع الملك غازي مع الفاروق وٌسٌر 

المصفاه/شارع شرقا من شارع الجٌش الى  وار 

/الزرقاء الج ٌ ة 36     3    

    5    الزرقاء / جبل االمٌرة رحمه الزرقاء/ جبل االمٌرة رحمه 3054

    1    الزرقاء/االسكان/الهاشمٌة الزرقاء/الهاشمٌة 3245

3375 

الزرقاء/شومر/اسكان شومر 

 الغربً

الزرقاء/شومر الشرقً/اسكان شومر 

    1    الغربً/مرورا بمرحب

 الزرقاء/قصر شبٌب/السٌل 3378

الزرقاء/قصر شبٌب/السٌل على الجانبٌن/الى 

    2    الٌمٌن ال وار حتى ٌصل نهاٌة منطقة شومر

    1    الزرقاء/حً الملك طالل الزرقاء/حً الملك طالل 3691

    1    الزرقاء/عوجان/حً الرشٌ /ٌاجوز الزرقاء/ٌاجوز 3727

    1    الزرقاء/ٌاجوز/حً الرشٌ /الكسارات الزرقاء/الكسارات 4107

    1    الزرقاء/عوجان/ٌاجوز/االسكان/حارة المعمر الزرقاء/حارة المعمر 4305

    1    الزرقاء/الحاووز الزرقاء/الحاووز 4309

حً الجن ي -الزرقاء  5171  

صالة  -شارع االتوسترا   -المجمع الق ٌم 

حً الجن ي -الكراجات  -البنفسج      5    

251 

الزرقاء / حً االمٌر محم  / 

 الزرقاء الج ٌ ة

الزرقاء / حً االمٌر محم  / الزرقاء الج ٌ ة / 

وبالعكس 16شارع      2    

    6    الزرقاء / الغوٌرٌة / حً االمٌر عب هللا الزرقاء / حً االمٌر عب هللا 292

       1 الزرقاء/ حً االسكان الزرقاء / حً االسكان 304

    3    الزرقاء/جبل االمٌرة رحمة/كلٌة قرطبة الزرقاء/كلٌة قرطبة 814

    3    الزرقاء/ جبل طارق /االسكان الوظٌفً الزرقاء/االسكان الوظٌفً 1036

    1    الزرقاء/السخنة/عٌن النمرة الزرقاء/السخنة ) المخٌم ( 1054

1110 

الت رٌب الزرقاء/مؤسسة 

 المهنً

الزرقاء/كلٌة التمرٌض/طرٌق ٌاجوز/مركز اسامه 

    2    بن زٌ /مؤسسة الت رٌب المهنً

    2    الزرقاء/جبل طارق/اسكان الجٌش الزرقاء/اسكان الجٌش 1245

    4    الزرقاء الج ٌ ة/المجمع الق ٌم/شارع الجٌش الزرقاء/شارع الجٌش 1433
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الشرقً/الزرقاءالحالبات  1470     1    الحالبات الشرقً/الزرقاء 

    14    الضلٌل/الزرقاء الضلٌل/الزرقاء 1471

    2    الزرقاء/شارع الجٌش/الزرقاء الج ٌ ة الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 1472

    1    الزرقاء/ اسكان المعلمٌن الزرقاء/ اسكان المعلمٌن 1843

    1    الرصٌفه/حً العراتفه/المشٌرفه الرصٌفه/المشٌرفه 2411

    1    حً االسكان/حً المنطقه/الزرقاء الزرقاء/حً االسكان 2747

    3    الزرقاء/ جبل االمٌر حسن الزرقاء/ جبل االمٌر حسن 2748

 الزرقاء/مركز اصالح بٌرٌن 3210

الزرقاء/النزهة/الزواهرة/حً الجبر/مركز اصالح 

    2    بٌرٌن

3447 

الزرقاء /  وار حً 

    14 14 الزرقاء/ وار حً معصوم/حً معصوم معصوم/حً معصوم

    1    الزرقاء/خو/منازل عائالت الجٌش الزرقاء/منازل عائالت الجٌش 3938

    1    الزرقاء/الضلٌل/الحالبات الغربً الزرقاء/الحالبات الغربً 4005

    9    الزرقاء / خو الزرقاء / خو 101

 الزرقاء/غرٌسه 4080

الزرقاء/المصفاه/الهاشمٌه/الم ٌنه العمالٌه/ام 

    1    الصلٌح/غرٌسه

4349 

حً المصانع/حً ح ٌقة 

          حً المصانع/الزرقاء/حً ح ٌقة الجن ي الجن ي

    2    الزرقاء/الزٌنه/الخربة السمراء الزرقاء/الخربة السمراء 4188

الطٌارالزرقاء/حً جعفر  2227     1    الزرقاء/طرٌق ٌاجوز/حً جعفر الطٌار 

    1    الهاشمٌة/عجلون/الزرقاء الهاشمٌة/عجلون/الزرقاء 5040

الزرقاء الج ٌ ة -الزرقاء  5118 الزرقاء الج ٌ ة -الزرقاء       1    

الجامعة الهاشمٌة -رغ ان  5209  

ذهاب : رغ ان/ش.الجٌش/االتوسترا /جسر 

العسكرٌة/الجامعة االهلٌة/الجامعة الكلٌة 

الهاشمٌة   اٌاب :الجامعة الهاشمٌة/جامعة 

الزرقاء االهلٌة/جسر الكلٌة 

العسكرٌة/االتوسترا /عٌن 

    8    غزال/ش.الجٌش/رغ ان

العالوك -الزرقاء  5252  

الزرقاء/ وار السخنة/ارحٌل/مثلث  وقرة/طواحٌن 

    1    الع وان/سحارة/المسرات/العالوك

 الزرقاء / الضلٌل 110

الزرقاء / الضلٌل / الحً الغربً / مجمع االمٌر 

    1    عب هللا
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    9    الزرقاء/حً االمٌر محم /الزرقاء الج ٌ ة الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 571

    5 8 الزرقاء/حً االمٌر محم  الزرقاء/حً االمٌر محم  717

 الزرقاء/القنٌه 743

/الحسٌنة/عٌن  الزرقاء/ القحوٌانه

    1    النمرة/الحمة/طواحٌن الع وان/القنٌه

 الزرقاء/كلٌة البتراء 1069

الزرقاء/ضاحٌةالثورة العربٌة الكبرى/كلٌة 

    1    البتراء/كلٌة الزرقاء

 الزرقاء/ترخٌص الزرقاء 1163

الزرقاء/ المستشفى الحكومً/الم رسة 

    1    التجارٌة/حً رمزي/ترخٌص الزرقاء

 الزرقاء/ام الصلٌح 1231

الزرقاء / الهاشمٌة / االسكان / غرٌسا / ام 

    4    الصلٌح وبالعكس

    1    الزرقاء/جمعٌة ضاحٌة السخنه الج ٌ ة/السخنه الزرقاء/السخنه 1256

    1    االزرق/االجفاٌ /الزرقاء االزرق/االجفاٌ /الزرقاء 1375

    2    الزرقاء/بٌرٌن/صروت/ابو خشٌبه الزرقاء/ابو خشٌبه 1503

 الزرقاء/ اشارة جسر ماركا 1844

الزرقاء/مخٌم شنلر/عن طرٌق الرصٌفة /لٌصل 

    1    الى االشارة الضوئٌة الواقعة على جسر ماركا

    4    الزرقاء/الجبل االبٌض/حً الزواهرة الزرقاء/حً الزواهرة 1849

2458 

مجمع السفرٌات الخارجٌة 

 بالزرقاء/كلٌة قرطبة

مجمع السفرٌات الخارجٌة بالزرقاء وتسلك شارع 

    1    السعا ة/كلٌة قرطبه مرورا بحً شبٌب

    2    الزرقاء/جبل االمٌر حسن/حً الفالح الزرقاء/حً الفالح 2673

    2    الزرقاء/ساٌح الذٌاب/معسكرات الشوٌعر الزرقاء/معسكرات شوٌعر 2803

 الزرقاء/ضاحٌة مكة المكرمة 2899

الزرقاء/الجبل االبٌض/الطلعه/حً الخالٌله/جبل 

    6    االمٌر حمزه لٌصل الى ضاحٌة مكة المكرمة

    1    الزرقاء/اسكان المعلمٌن/بٌرٌن الزرقاء/بٌرٌن 3688

 الزرقاء/اسكان الهاشمٌة 3809

الزرقاء/طرٌق المصفاه/مركز مار ٌوس /مصنع 

المٌالمٌن/الهاشمٌة/معامل الطوب الج ٌ ة/اسكان 

    1    الهاشمٌة

    1    الزرقاء / الهاشمٌة / الالسكان الزرقاء / االسكان 3733

    1    الزرقاء / الرصٌفة الزرقاء / الرصٌفة 131

    2    الزرقاء/حً معصوم الزرقاء/حً معصوم 436

    3    الزرقاء/المصفاه/معامل الطوب الزرقاء/معامل الطوب 494

 الزرقاء/مركز االح اث 1132

الزرقاء/ عوجان الجنوبً/طرٌق ٌاجوز/مركز 

    1    االح اث
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الزرقاء / الجبل االبٌض  76     8 15 الزرقاء / الجبل االبٌض 

    1    الزرقاء/الجامعه الهاشمٌة الزرقاء/الجامعه الهاشمٌة 737

758 

االمٌر الزرقاء/حً 

       1 الزرقاء/حً االمٌر محم  محم /مسج  االمٌر محم 

    2    الزرقاء/المشٌرفة الغربٌة الزرقاء/المشٌرفة الغربٌة 933

    1    الزرقاء/االزرق/العمري الزرقاء/العمري 950

976 

الزرقاء /المجمع الخارجً 

    13    الزرقاء/المجمع الخارجً/المجمع الج ٌ  /المجمع الج ٌ 

1051 

الزرقاء/جبل االمٌر 

    5    الزرقاء/جبل االمٌر حسن/الحاووز حسن/الحاووز

 الزرقاء/جرٌبا 1073

الزرقاء/الزواهرة/كلٌة قرطبة/اسكان 

    2    المعلمٌن/جرٌبا

    1    الزرقاء/جبل طارق/اسكان الضباط الزرقاء/اسكان الضباط 1234

    1    الزرقاء/مخٌم السخنه الزرقاء/مخٌم السخنه 1255

 الزرقاء/مركز اصالح بٌرٌن 1359

الزرقاء/النزهة/الزواهرة/حً الفالح /مركز 

    1    اصالح بٌرٌن

المنطقة الحرة -شارع الجٌش  -خو  -الزرقاء  الزرقاء/المنطقة الحرة 1564     1    

    1    الزرقاء/الجبل االبٌض/الزواهرة الزرقاء/حً الزواهرة 1599

    4    الزرقاء طرٌق ٌاجوز/جرٌبا الزرقاء طرٌق ٌاجوز/جرٌبا 2403

 حً االمٌر علً/حً الم ارس 2545

حً االمٌر علً/حً المصانع/التطوٌر 

    1    الحضري/حً الم ارس

    2    الزرقاء/ٌاجوز/حً الرشٌ /حً جعفر الطٌار الزرقاء/حً جعفر الطٌار 2669

الباكستانالزرقاء/حً  2679  

الزرقاء/الجبل االبٌض/حً الزواهرة/حً 

    1    الباكستان

    2    االزرق الجنوبً/الزرقاء االزرق الجنوبً/الزرقاء 2686

2701 

الرصٌفة/الجبل الشمالً/ 

    1    الرصٌفه/الجبل الشمالً/ٌاجوز ٌاجوز

    1    الرصٌفه/ الجبل الشمالً/ شارع ٌاجوز الرصٌفه/شارع ٌاجوز 2714

    1    الزرقاء/الرصٌفه/المشٌرفه الغربٌة الزرقاء/المشٌرفة الغربٌة 2737

    1    الزرقاء /ساٌح الذٌابات /الضلٌل /الشخوت الزرقاء/الشخوت 3259

3318 

(/حً 1حً االسكان رقم)

    1    حً االسكان/حً المنطقة المنطقة
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العراتفة/حً خال  بن الولٌ الرصٌفة/حً  الرصٌفة/حً العراتفة 3630     1    

    1    الزرقاء/الضلٌل/الحالبات الغربً/ال هٌثم الزرقاء/ال هٌثم 3811

4451 

الرصٌفة / حً 

    1    الرصٌفه/ المشٌرفه/حً العراتفه/الزرقاء العراتفه/الزرقاء

    1    الزرقاء/الطافح الزرقاء/الطافح 4082

    1    الزرقاء/الضلٌل/الشخوت الزرقاء/الشخوت 4210

    1    الزرقاء/حً االمٌر علً الزرقاء/حً االمٌر علً 4359

1226 

الرصٌفة/ حً الرشٌ /جامع 

 صالح ال ٌن

الرصٌفة/الجبل الشمالً/ٌاجوز/حً الرشٌ /جامع 

    2    صالح ال ٌن

3091 

مجمع الباصات ال اخلً/اشارة 

 ال ورٌات

ال اخلً/شارع الجٌش/اشارة مجمع الباصات 

    1    ال ورٌات

    2    الزرقاء/الهاشمٌة/االسكان/غرٌسا/ام الصلٌح الزرقاء/ام الصلٌح 3873

جبل االمٌر فٌصل -الزرقاء  5256  

ش.الملك عب هللا -الذهاب :مجمع االمٌر راش 

ش.الشهٌ  وصفً -ش.االمٌرة وج ان-الثانً

مرورا -بالرصٌفهمرورا -ش.الملك حسٌن-التل

جبل االمٌر فٌصل                     -بمخٌم حطٌن

-االٌاب :جبل االمٌر فٌصل                     

ش.الملك -مرورا بالرصٌفه-مرورا بمخٌم حطٌن

ش.صالح ال ٌن -ش.الشهٌ  وصفً التل-حسٌن

مجمع االمٌر راش -ش.الروضه-االٌوبً     5    

/ الرصٌفة / مخٌم حطٌن الزرقاء الزرقاء / مخٌم حطٌن 8     7    

    1    الزرقاء / خو / المنطقة الحرة الزرقاء / المنطقة الحرة 103

    6    الزرقاء/طرٌق ٌاجوز / حً القا سٌة الزرقاء / حً القا سٌة 216

837 

الزرقاء/مصنع االسمنت 

    1    الزرقاء/الضلٌل/مصنع االسمنت االبٌض االبٌض

1114 

الزرقاء/طرٌق 

    1    الزرقاء/طرٌق ٌاجوز/حً الرشٌ /الكسارات ٌاجوز/الكسارات

    1    الزرقاء/االسكان/مستشفى بن سٌنا الزرقاء/مستشفى بن سٌنا 1138

1146 

الزرقاء/منعط  م رسة 

 ثٌو ور

الزرقاء/الرصٌفة/مخٌم شنلر للوصول الى 

    1    م رسة ثٌو ور

1225 

فً  الرصٌفة/رأس العٌن

 الرصٌفة

الرصٌفة/ الجبل الشمالً/الخال ٌة/رأس العٌن فً 

    1    الرصٌفة وبالعكس

 الزرقاء/حً القا سٌة 1227
الزرقاء/طرٌق ٌاجوز/القا سٌة/لٌصل الى مثلث 

الجبل الشمالً وال خول الىحً القا سٌة شرٌطة 
   1    
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 ان ٌكون         الجبل الشمالً مرورا فقط

    5    الزرقاء/مثلث االزرق/معسكرات الشوٌعر الزرقاء/معسكرات الشوٌعر 1253

    4    الزرقاء/السخنه/المخٌم الزرقاء/المخٌم 1257

    1    الزرقاء/القحوٌانه/الحسٌا/طواحٌن الع وان الزرقاء/طواحٌن الع وان 1263

الزرقاءالنزهة/الزواهرة الشمالً لٌصل الى  النزهة/الزرقاء 1451     1    

1581 

الزرقاءالج ٌ ة/حً االمٌر 

    1    الزرقاء الج ٌ ة/حً االمٌر محم  /العٌا ات محم  /العٌا ات

    5 21 الزرقاء/شارع الجٌش /حً االسكان الزرقاء/حً االسكان 1597

 الزرقاء/الزرقاء الج ٌ ة 1985

الزرقاء/حً االمٌر محم  /العٌا ات/الزرقاء 

    1    الج ٌ ة

    2    الزرقاء/شارع النزهة/شومر الزرقاء/شومر 2042

    3    الزرقاء/اسكان االمٌر هاشم الزرقاء/اسكان االمٌر هاشم 2224

    1    الزرقاء/جبل االمٌر حسن/حً الفالح الزرقاء/جبل االمٌر حسن 2674

3244 

الزرقاء/عوجان الجنوبً عن 

الجنوبً طرٌق ٌاجوزالزرقاء/عوجان  طرٌق ٌاجوز     1    

    2    الزرقاء/حً معصوم/الكسارات الزرقاء/حً معصوم/الكسارات 3958

4314 

الزرقاء/طرٌق 

    1    الزرقاء/طرٌق ٌاجوز/حً الرشٌ /الكسارات ٌاجوز/الكسارات

(المصفاة2الزرقاء / المنطقة الحرفٌة / حوض ) الزرقاء / طرٌق المصفاة 332     1    

    1    الزرقاء/ضاحٌة اسكان المعلمٌن/نصار/عٌن الماء الزرقاء/عٌن الماء 2420

    1    الزرقاء/حً الصالحٌه/القحوٌانه/السخنه الزرقاء/السحنه 2467

5005 

الجامعة  -مجمع الملك عب هللا 

الجامعة الهاشمٌة -مجمع الملك  عب هللا  الهاشمٌة        45 

الزرقاء / حً الحسٌن  252 حً الحسٌن-الزرقاء   10 15    

    8    الزرقاء/حً الرشٌ  الزرقاء/حً الرشٌ  890

    4 3 الزرقاء/حً جناعه الزرقاء/حً جناعه 929

 الزرقاء/ٌاجوز الغربً 943

الزرقاء/عوجان/ٌاجوز الغربً )م رسة مملكة 

    1    االطفال التربوٌة(.

طارقالزرقاء/جبل  969     1    الزرقاء/جبل طارق 

1113 

المجمع الخارجً/المجمع 

    1    المجمع الخارجً/المجمع الج ٌ  الج ٌ 
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    5    الزرقاء/الهاشمٌة/اسكان الهاشمٌة الزرقاء/اسكان الهاشمٌة 1125

    5    الزرقاء/عوجان/التطوٌر الحضري الزرقاء/التطوٌرالحضري 1140

 الزرقاء/الم ٌنة العمالٌة 1229

الزرقاء/الهاشمٌة/غرٌسا/ام 

    3    الصلٌح/المصفاه/الم ٌنة العمالٌة

    3    الزرقاء/حً القمر الزرقاء/حً القمر 1232

    3    الزرقاء/ حً الملك طالل/التطوٌر الحضري الزرقاء/التطوٌر الحضري 1258

    1    الزرقاء/الحاووز/ ائرة الترخٌص/حً رمزي الزرقاء/حً رمزي 1400

    1    الزرقاء/ش .الجٌش/اسكان البتراوي/جبل مغٌر الزرقاء/جبل مغٌر 1430

    1    الزرقاء/ اخل المعسكرات الزرقاء/ اخل المعسكرات 1447

    1    الزرقاء/المنطقة الحرة/الضلٌل الزرقاء/الضلٌل 1601

جعفر الطٌارالزرقاء/حً  1605     2    الزرقاء/مثلث الجبل الشمالً/حً جعفر الطٌار 

 مخٌم حطٌن/كلٌة قرطبه 1735

مخٌم حطٌن مرورا بالرصٌفة / شارع الشهٌ  

وصفً التل/تقاطع شارع الجٌش والعو ه الى 

    1    كلٌة قرطبه عن طرٌق شارع النزهة

2196 

الزرقاء/طرٌق 

 ٌاجوز/الكسارات

ٌاجوز/حً الرشٌ /الكسارات/نهاٌة الزرقاء/طرٌق 

    1    حً الرشٌ 

    1    الزرقاء/اسكان المعلمٌن /طرٌق بٌرٌن الزرقاء/طرٌق بٌرٌن 2198

 الضلٌل/الزرقاء 2655

الضلٌل/الحالبات الغربً/الحالبات 

    2    الشرقً/المزارع/الزرقاء

    2    الزرقاء/  وار السخنه/ صروت الزرقاء / صروت 3030

    1    الزرقاء/االزرق الشمالً/االزرق الجنوبً/العمري الزرقاء/العمري 3114

    1    عوجان/ ٌاجوز/ حً االسكان/ الزرقاء الزرقاء/عوجان/ٌاجوز/االسكان 3281

    1    الزرقاء/الرصٌفة/حً العراتفة/حً االمٌر علً الزرقاء/حً االمٌر علً 3624

البٌرونًالزرقاء/م رسة  3775  

الزرقاء/مثلث عوجان/طرٌق المقبره/حً 

    1    الفالح/م ارس البٌرونً

    1    الزرقاء/النزهه/الزواهره/اسكان المعلمٌن الزرقاء/اسكان المعلمٌن 3786

 الزرقاء/اسكان المعلمٌن 4038

الزرقاء/الرصٌفه/اسكان االمٌر 

    1    هاشم/النقب/اسكان المعلمٌن

    1    الزرقاء/وا ي العش/حً المصانع الزرقاء/حً المصانع 4296

حً المصفاه -الزرقاء  5047 حً المصفاه -شارع الجٌش  -الزرقاء       1    

    17    الزرقاء / حً رمزي الزرقاء / حً رمزي 79



البري مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل  

 

 pg. 70 

    1    الزرقاء /  وار معصوم / شومر الزرقاء / شومر 334

    4    الزرقاء/قرى بنً هاشم الزرقاء/قرى بنً هاشم 633

    1    الزرقاء/حً الحسٌن/حً شاكر الزرقاء/حً شاكر 834

932 

مجمع الملك عب هللا/الزرقاء 

 الج ٌ ة

مجمع الملك عب هللا/ حً االمٌر محم /الزرقاء 

    1    الج ٌ ة

    1    عوجان الجنوبً/اسكان ٌاجوز/الزرقاء عوجان الجنوبً/الزرقاء 1087

    20 1 الزرقاء/حً االمٌر عب هللا الزرقاء/حً االمٌر عب هللا 1134

    6    الزرقاء/شارع الجٌش/حً البتراوي الزرقاء/حً البتراوي 1173

 الزرقاء/مجمع تموٌن الزرقاء 1233

الزرقاء/ جامعة الزرقاء االهلٌة/مجمع تموٌن 

    1    الزرقاء

 الزرقاء/ام الصلٌح 1246

الزرقاء/المصفاه/الهاشمٌة/االسكان/غرٌسا/مرورا 

    1    بام الصلٌح

    2    الزرقاء/بٌرٌن/ام رمانه/مقام عٌسى /الكمشه الزرقاء/الكمشه 1266

 الزرقاء/سجن بٌرٌن 1392

الزرقاء/حً النزهة/الزواهرة/حً الفالح/كلٌة 

    1    قرطبه/سجن بٌرٌن

عوجان/ٌاجوز )حً الرشٌ ( الزرقاء/ جبل الزرقاء/ٌاجوز 1393     1    

    2    الزرقاء/الزواهرة/اسكان المعلمٌن/بٌرٌن الزرقاء/بٌرٌن 1424

2201 

الزرقاء/ام المكمان الشمالً و 

 الجنوبً

الزرقاء/قرى بنً هاشم/مرورا بصروت/ام 

    2    المكمان الشمالً والجنوبً

2352 

الزرقاء/حً االمٌر محم  

الج ٌ ة()الزرقاء      1    الزرقاء/حً االمٌر محم )الزرقاء الج ٌ ة( 

 الزرقاء/حً خال  بن  الولٌ  2398

الزرقاء/ الرصٌفة / مثلث الفوسفات / جسر 

    1    الحزام / مرورا  باسكان ماركا/حً خال  بن الولٌ 

    1    الزرقاء/ح ٌقة الملكة نور/شومر الزرقاء/شومر 2407

2544 

)االتوسترا (اسكان الزرقاء 

 الضباط

الزرقاء)االتوسترا ( جبل طارق/االسكان 

    1    الوظٌفً/اسكان الضباط

    1    الزرقاء / وا ي الحجر الزرقاء / وا ي الحجر 3066

 الزرقاء/حً رمزي 3248

الزرقاء/المستشفى الحكومً/الم رسة 

    1    التجارٌة/حً رمزي

 الزرقاء/المزارع 3861

الزرقاء/قصر الحالبات الشرقً و 

    2    الغربً/الضلٌل/المزارع

    1    الزرقاء /الضلٌل/حً عرنوس الزرقاء/حً عرنوس 4452
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9.5 :جشش انخطٌط انخبسجْو  

 

رقم 
 الخط

ع   المركبات العاملة على  مسار الخط اسم الخط
 الخط

حافلة  صغٌرة
متوسط
 ة

حافلة 
عمومٌ
 ة

 14       جرش/ارب  جرش/ارب  663

    3    بلٌال/ارب  بلٌال/ارب  674
401

 جبه/صوٌلح 3
جبه/المصطبه/البقعه/صوٌلح وال خول الً 

    1    مخٌم البقعه
447

 مرصع/صوٌلح 7
مرصع/الرحمانٌة/الرجم االخضر/غابة الشهٌ  

    1    وصفً التل/سلحوب/البقعه/صوٌلح
500

3 
 -مجمع جرش 

 9       الجامعة الهاشمٌة -مجمع جرش  الجامعة الهاشمٌة

538
3 

الراٌة / مرصع / 
جسر سلحوب / 

    2    الراٌة / مرصع / جسر سلحوب / البقعة البقعة
216

    2    قفقفا/ارب /السجن المركزي ارب /قفقفا 6
246

 1       جرش/قفقفا/كفر خل/بلٌال/النعٌمه/ارب  جرش/ارب  1
398

    1    الراٌه/البقعه/صوٌلح الراٌه/صوٌلح 8
333

5 
جرش/صوٌلح/الجامع

    1    جرش/صوٌلح/الجامعة االر نٌة ة االر نٌة
397

    1    جبه/المصطبه/تلعه الرز/البقعه/صوٌلح جبه/صوٌلح 6
397

    1    المصطبه/جبه/تلعه الرز/البقعه/صوٌلح المصطبه/صوٌلح 7
450

0 
قفقفا/مركز االصالح 

    1    قفقفا  جرش / ام الزٌتون / مركز االصالح والتأهٌل
128

       1 جرش/عجلون جرش/عجلون 8
150

 1 4    عجلون -كلٌة مجتمع عجلون  -جرش  عجلون -جرش  8

140
2 

الجبل 
 االخضر/عجلون

الجبل 
االخضر/الشكاره/الفاخره/الساخنه/عنجره/عجلو

    1    ن
358

 جرش/المفرق 5
بطٌمه/نا رة/ام جرش/ام 

    2    رمانه/ال قمسه/المفرق/وبالعكس
441

6 
جرش / جامعة العلوم 
 والتكنولوجٌا االر نٌة

مجمع جرش / جامعة العلوم والتكنولوجٌا 
 4 5    االر نٌة

119
 1       جرش/كفر خل/بلٌال/النعٌمه/ارب  جرش/ارب  2

    3    الطرٌق الج ٌ ة -جرش/الزرقاء  -جرش/الزرقاء 200
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 الطرٌق الج ٌ ة 5

375
 مرصع/الم ٌنة الطبٌة 5

مرصع/الرحمانٌة/الرجم االخضر/غابه الشهٌ  
وصفً التل/سلحوب/البقعه/صوٌلح/الم ٌنة 

    2    الطبٌة
538

4 
جرش / مستشفى 

    1    جرش / مستشفى االمٌرة هٌا العسكري االمٌرة هٌا العسكري

            
 

 

9.6 خطٌط جشش انذاخهْو  

رقم 

 الخط

 على الخط ع   المركبات العاملة مسار الخط اسم الخط

حافلة  صغٌرة

 متوسطة

 حافلة عمومٌة

 14       جرش/ارب  جرش/ارب  663

    3    بلٌال/ارب  بلٌال/ارب  674

 جبه/صوٌلح 4013

جبه/المصطبه/البقعه/صوٌلح وال خول الً مخٌم 

    1    البقعه

 مرصع/صوٌلح 4477

مرصع/الرحمانٌة/الرجم االخضر/غابة الشهٌ  

    1    وصفً التل/سلحوب/البقعه/صوٌلح

5003 

 -مجمع جرش 

الجامعة الهاشمٌة -مجمع جرش  الجامعة الهاشمٌة        9 

5383 

الراٌة / مرصع / 

    2    الراٌة / مرصع / جسر سلحوب / البقعة جسر سلحوب / البقعة

    2    قفقفا/ارب /السجن المركزي ارب /قفقفا 2166

 1       جرش/قفقفا/كفر خل/بلٌال/النعٌمه/ارب  جرش/ارب  2461

    1    الراٌه/البقعه/صوٌلح الراٌه/صوٌلح 3988

3335 

جرش/صوٌلح/الجامعة 

    1    جرش/صوٌلح/الجامعة االر نٌة االر نٌة

الرز/البقعه/صوٌلحجبه/المصطبه/تلعه  جبه/صوٌلح 3976     1    

    1    المصطبه/جبه/تلعه الرز/البقعه/صوٌلح المصطبه/صوٌلح 3977

4500 

قفقفا/مركز االصالح 

    1    قفقفا  جرش / ام الزٌتون / مركز االصالح والتأهٌل

       1 جرش/عجلون جرش/عجلون 1288

عجلون -جرش  1508 عجلون -كلٌة مجتمع عجلون  -جرش       4 1 
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 الجبل االخضر/عجلون 1402

الجبل 

    1    االخضر/الشكاره/الفاخره/الساخنه/عنجره/عجلون

 جرش/المفرق 3585

جرش/ام بطٌمه/نا رة/ام 

    2    رمانه/ال قمسه/المفرق/وبالعكس

4416 

جرش / جامعة العلوم 

 والتكنولوجٌا االر نٌة

مجمع جرش / جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

 4 5    االر نٌة

 1       جرش/كفر خل/بلٌال/النعٌمه/ارب  جرش/ارب  1192

2005 

 -جرش/الزرقاء 

الطرٌق الج ٌ ة -جرش/الزرقاء  الطرٌق الج ٌ ة     3    

 مرصع/الم ٌنة الطبٌة 3755

مرصع/الرحمانٌة/الرجم االخضر/غابه الشهٌ  

وصفً التل/سلحوب/البقعه/صوٌلح/الم ٌنة 

    2    الطبٌة

5384 

جرش / مستشفى 

    1    جرش / مستشفى االمٌرة هٌا العسكري االمٌرة هٌا العسكري

            

 

 

9.7 انًشتشكو  

رقم 

 الخط

 على الخط ع   المركبات العاملة مسار الخط اسم الخط

حافلة  صغٌرة

 متوسطة

حافلة 

 عمومٌة

7 

عمان )مجمع المحطة(/  

 الرصٌفة / الزرقاء

الرصٌفة / عمان )مجمع المحطة(/ 

    1 1 الزرقاء

    1    ابو علٌا/طبربور/الرصٌفة/الزرقاء ابو علٌا/الزرقاء 738

 15 17 66 ارب /عمان)مجمع الشمال( ارب /عمان)مجمع الشمال( 1361

الزرقاء -البٌضه  5294  

البٌضه/ام صٌحون/وا ي 

    1    موسى/الشوبك/الزرقاء

    1    الحرش/ارب  الحرش/ارب  1980

    2    الحمراء/ارب  الحمراء/ارب  712

    1    الخناصري/فاع/ارب  الخناصري/ارب  3805

    2    الذهٌبة/سحاب/الزرقاء الذهٌبة/سحاب/الزرقاء 1808

 الرمثا/عمان)مجمع الشمال( 2600

الرمثا/جامعة العلوم 

 1    29 والتكنولوجٌا/عمان)مجمع الشمال(
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2185 

 الزرقاء/المفرق طرٌق

 اٌ ون بنً حسن

حٌان الروٌبض الغربً 

والشرقً/الزرقاء/المفرق مرورا 

    1    باٌ ون بنً حسن

 السلط / الزرقاء 240

السلط / صوٌلح / طرٌق ٌاجوز / 

 1 13    الزرقاء

 السلط /الزرقاء 1434

السلط/صوٌلح/الجامعة 

    2    االر نٌة/الجمعٌة العلمٌة /الزرقاء

 السلط/ارب  1469

السلط/صوٌلح/جرش/جامعة 

الٌرموك/لٌصل الى مجمع عمان 

    1    الج ٌ 

 السلط/جامعة الٌرموك 2071

السلط/صوٌلح/جامعة الٌرموك لٌصل 

    1    الى مجمع ارب  الج ٌ 

    1    السلط/صوٌلح/جامعة الٌرموك/ارب  السلط/جامعة الٌرموك/ارب  1410

    1    الكرامه/المشارع الكرامه/المشارع 1105

    1    الكرك/عمان/الزرقاء الكرك/الزرقاء 881

 الكرك/الزرقاء 2085

شرٌطة -الكرك/عمان/الزرقاء 

    1    المرور عن طرٌق الحزام ال ائري

    4    الكرك/الزرقاء الكرك/الزرقاء 2191

 الكرك/الزرقاء 2999

الكرك/ الزرقاء شرٌطة سلوكه 

الصحراوي وع م  خوله الطرٌق 

    3    عمان

 الكرك/الزرقاء 3562

الكرك/طرٌق الحزام 

ال ائري/الزرقاء/شرٌطة ع م  خول 

    1    م ٌنة عمان

 الكرك/الزرقاء 3986

الكرك/الزرقاء عن طرٌق الحزام 

    1    ال ائري

جرش -المفرق  5093  

-ام رمانه-نا ره-ام بطٌمه -المفرق 

جرش-ال قمسه     1    

5031 

 -حمامة العموش  -المفرق 

جرش-مطلة هوٌشان   

مطلة  -حمامة العموش  -المفرق 

جرش-هوٌشان      2    

          المفرق / ارب  المفرق / ارب  228

286 

المفرق / الزرقاء / طرٌق 

       12 المفرق / الزرقاء طرٌق االتوسترا  االتوسترا 

1885 

المفرق / جامعة العلوم 

    1    المفرق / جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا
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       1 المفرق / جرش المفرق / جرش 160

 المفرق / جرش 3113

المفرق / هوٌشان / عٌن النبً / 

    1    جرش

 المفرق /الزرقاء 1904

 -الطرٌق الج ٌ ة  -الثغرة  -المفرق 

 3       الزرقاء

 1       المفرق/البستان/الزرقاء المفرق/البستان/الزرقاء 4240

    1    المفرق/االكٌ ر/الرمثا المفرق/الرمثا 693

3617 

المفرق/الرمثا/جامعة العلوم 

 والتكنولوجٌا

المفرق/الرمثا/جامعة العلوم 

    1    والتكنولوجٌا

    3    المفرق/جرش المفرق/جرش 711

    1    المفرق/قرى الم ور/جرش المفرق/جرش 1314

 جامعة مؤته/ الزرقاء 3268

جامعة مؤته/ الزرقاء/ عن طرٌق 

    1    الحزام ال ائري

    1    حٌان الروٌبض /بلعما/الزرقاء حٌان الروٌبض/الزرقاء 415

 حٌان الروٌبض/الزرقاء 2530

حٌان الروٌبض الغربً 

والشرقً/الزرقاء/المفرق/مرورا 

حسن باٌ ون بنً     1    

 خشافٌة الشوابكة/الزرقاء 945

خشافٌة الشوابكة/ وار 

الشهٌ /شارع ال لة/مثلث 

ابوعلن ا/طرٌق الحزام /طرٌق 

    1    االتوسترا /الزرقاء

    1    خشافٌة الشوابكة/سحاب/الزرقاء خشافٌة الشوابكة/الزرقاء 4026

  ٌر عال/الزرقاء 2292

بصوٌلح  ٌر عال/الزرقاء مرورا 

    1    طرٌق ٌاجوز

 رغ ان/اسكان االمٌر هاشم 1660

ذهاب : 

رغ ان/ش.الجٌش/المحطه/ش.الملك 

عب هللا/جسر ماركا/مخٌم 

حطٌن/اسكان االمٌر هاشم/النقب    

اٌاب: النقب/اسكان االمٌر    

هاشم/مخٌم حطٌن/جسر 

ماركا/ش.الملك 

    6    عب هللا/المحطه/ش.الجٌش/رغ ان

 رغ ان/االتوسترا /الزرقاء 1668

ذهاب : رغ ان/ 

ش.الجٌش/االتوسترا /مجمع 

الزرقاء الج ٌ         اٌاب : مجمع 

الزرقاء 
14 67 35 
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 الج ٌ /االتوسترا /ش.الجٌش/رغ ان

 رغ ان/الجامعة الهاشمٌة 1670

ذهاب : 

رغ ان/ش.الجٌش/االتوسترا /جسر 

الكلٌة العسكرٌة/الجامعة 

الهاشمٌة   اٌاب االهلٌة/الجامعة 

:الجامعة الهاشمٌة/جامعة الزرقاء 

االهلٌة/جسر الكلٌة 

العسكرٌة/االتوسترا /عٌن 

 3       غزال/ش.الجٌش/رغ ان

 رغ ان/الجامعة الهاشمٌة 5243

ذهاب : 

رغ ان/ش.الجٌش/االتوسترا /جسر 

الكلٌة العسكرٌة/الجامعة 

االهلٌة/الجامعة الهاشمٌة   اٌاب 

الهاشمٌة/جامعة الزرقاء :الجامعة 

االهلٌة/جسر الكلٌة 

العسكرٌة/االتوسترا /عٌن 

 42       غزال/ش.الجٌش/رغ ان

 رغ ان/جبل االمٌر فٌصل 1663

ذهاب : 

رغ ان/ش.الجٌش/المحطه/ش.الملك 

عب هللا/جسر ماركا/ب اٌة مخٌم 

حطٌن/جبل االمٌر فٌصل    اٌاب : 

جبل االمٌر فٌصل/جسر 

ماركا/ش.الملك 

/المحطه/ش.الجٌش/رغ انعب هللا     2    

 سحاب /االزرق 443

سحاب/الموقر/منشٌة القضاه/المركز 

ال ولً لت رٌب الشرطه/مركز تاهٌل 

    2    الموقر/الخرانه/االزرق

 سحاب/الزرقاء 1807

سحاب/الزرقاء طرٌق الحزام 

    5    ال ائري

 سحاب/شركة البٌبسً 2523

سحاب/صالحٌة العاب /معه  

    1    البولتكنٌك/شركة البٌبسً

       4 التطوٌر الحضري/اشارة القوٌسمه سرفٌس التطوٌر الحضري 497

 سرفٌس بل ة طارق 288

الجامعه االر نٌة/ اسكان االمٌر 

       5 هاشم

203 

سرفٌس عمان)مجمع 

المحطة(/اتوسترا  

 الزرقاء/الزرقاء

عمان )مجمع المحطة( / اتوسترا  

الزرقاءالزرقاء /   11       

الرصٌفه -صوٌلح  5137  

 -جسر ماركا  -مجمع الرصٌفه 

مجمع -شارع الشهٌ -شارع الجٌش

-مستشفى الملكة علٌاء-الشمال 
      7 
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شارع -طرٌق ٌاجوز-شارع االر ن

- وار صوٌلح-الملكة رانٌا العب هللا 

صالة -شارع راٌه بنت الحسن

  وار الكمالٌة-الرشا 

/الجامعة الهاشمٌةصوٌلح  1561  

 وار  -الجامعة االر نٌة  -صوٌلح 

عٌن  -طبربور  -الم ٌنة الرٌاضٌة 

الجامعة -اتوسترا  الزرقاء  -غزال 

 1       الهاشمٌة

 صوٌلح /الجامعة الهاشمٌة 5244

 وار  -الجامعة االر نٌة  -صوٌلح 

عٌن  -طبربور  -الم ٌنة الرٌاضٌة 

عة الجام-اتوسترا  الزرقاء  -غزال 

 22       الهاشمٌة

 1 4    عجلون/الزرقاء عجلون/الزرقاء 1184

3620 

عجلون/جامعة العلوم 

 3 4    عجلون/جامعة العلوم والتكنولوجٌا والتكنولوجٌا

الزرقاء -عمان  5200 الزرقاء عن طرٌق الرصٌفه -عمان       4    

144 

عمان )مجمع المحطة(/ 

مخٌم حطٌنعمان )مجمع المحطة(/  مخٌم حطٌن     6    

487 

عمان )مجمع 

    1    عمان )مجمع المحطة(/الرصٌفة المحطة(/الرصٌفة

1207 

عمان )مجمع 

 المحطة(/الرصٌفة

عمان )مجمع 

    12    المحطة(/شنلر/الرصٌفة

473 

عمان )مجمع 

 المحطة(/الرصٌفة/الزرقاء

عمان )مجمع 

       6 المحطة(/الرصٌفة/الزرقاء

920 

)مجمع عمان 

 المحطة(/الزرقاء/االتوسترا 

عمان )مجمع المحطة(/الزرقاء عن 

       2 طرٌق االتوسترا 

5253 

 -عمان)المحطة( 

 الرصٌفة)اسكان طالل(

ماركا -الذهاب:عمان)مجمع المحطه(

-الرصٌفة-مخٌم حطٌن-الشمالٌة

اسكان -التطوٌر-الجبل الشمالً

مستشفى -طالل. اٌاب:اسكان طالل

-الجبل الشمالً-فٌصلاالمٌر 

ماركا -مخٌم حطٌن-الرصٌفة

عمان)مجمع -المحطة-الشمالٌة

    30    المحطة(.

839 

عمان)مجمع 

الشمال(/جامعة العلوم 

 والتكنولوجٌا

عمان)مجمع الشمال(/جامعة العلوم 

 3       والتكنولوجٌا

4414 
عمان )مجمع الشمال(/ جامعة عمان)مجمع 

      34 
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الشمال(/جامعةالعلوم 

 والتكنولوجٌااالر نٌة

 العلوم والتكنولوجٌا االر نٌة

3924 

عمان)مجمع الشمال(/مخٌم 

    6    عمان)مجمع الشمال(/مخٌم غزة غزة

119 

عمان)مجمع 

 المحطة(/الرصٌفة/الزرقاء

عمان)مجمع 

 2 42 94 المحطة(/الرصٌفة/الزرقاء

5251 

عمان)مجمع 

المحطة(/الزرقاءعن طرٌق 

 االتوسترا 

عمان )مجمع المحطة( / الزرقاء 

       1 عن طرٌق االتوسترا 

1623 

عمان)مجمع المحطة(/حً 

 الرشٌ 

ذهاب:عمان)مجمع المحطة(/جسر 

المربط/المحطه/ماركا الشمالٌة/مخٌم 

حطٌن/الرصٌفه/الجبل 

الشمالً/ش.ٌاجوز/حً الرشٌ       

اٌاب: حً الرشٌ /ش.ٌاجوز/الجبل   

الشمالً/الرصٌفه/مخٌم حطٌن/ماركا 

الشمالٌة/المحطه/جسر 

    4    المربط/عمان)مجمع المحطة(

 عمان/االزرق 4103

عمان/سحاب/النقٌره/الموقر/المركز 

ال ولً لت رٌب الشرطه/مركز تأهٌل 

    1    الموقر/الخرانه/االزرق

 3 4    عمان/الزرقاء عمان/الزرقاء 2087

الذراع/الزرقاءغور  4337     1    غور الذراع/الكرك/الزرقاء 

    1    غور الصافً/الكرك/الزرقاء غور الصافً/الزرقاء 3589

    1    كفرنجه/عجلون / ارب  كفرنجه / عجلون / ارب  5012

    6    كفرنجه/عجلون/ارب  كفرنجه/ارب  1185

3761 

كفرنجه/جامعة العلوم 

 والتكنولوجٌا

كفرنجه/عنجره/عجلون/جامعة 

العلوم والتكنولوجٌا طرٌق مثلث 

 1       النعٌمه

3762 

كفرنجه/جامعة العلوم 

 والتكنولوجٌا

كفرنجه/عجلون/جامعة العلوم 

والتكنولوجٌا طرٌق صخرة/النعٌمه 

شرٌطه ع م التقاط الركاب من 

 1       صخره

2041 

كفرنجه/عمان)مجمع 

    3    كفرنجه/جرش/عمان)مجمع الشمال( الشمال(

 3 3    معان/الزرقاء معان/الزرقاء 1002
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 ( 2رقم )  محقم

االتعابخالصة بدالت   

 

    السعر  

 الرقم الوصف الوحدة فلس دٌنار 

 بالمقطوع بالمقطوع __  

بناء القاعدة الجٌومكانٌة لهٌئة تنظٌم بدالت أتعاب 

شامالً الضرٌبة على المبٌعات  النقل البري  

1-  

 المجموع رقماً )                  ( دٌنار

 
 دينار                                        المجموع كتابه 

 

( )                                                        -:الشركةاسم     

 

 

 -:الوظٌفه                        :  المفوض بالتوقٌع 

 

 

 

 ختم الشركة

 

 

 

 *عمى المناقص تقديم تحميل مالي لمعرض المقدم منو ولكل مكون من مكونات العمل كل عمى حدا.
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 ( 3رقم )  ممحق

 اءنموذج التزام الخبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………قد تعاقدت مع شركة / مكتب:  أنني...............................   أنا أشيد

 

 .…………………………………………………بوظيفةالعمل لدييم  عمى   …………………………

 

األعمدال المطموبدة فدي حدال إدرل إحالدة العطداء عمدى  لتنفيدذ...................................... ولكامل المددة المحدددة أو المزمدة  مشروع في

 المكتب .

 

  المهن س    توقٌعبالتوقٌع من الشركه                                              المفوض توقٌع
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 نموذج كفالة السمفة 
 ………………………………………………………………………………………السادة :  إلى

 

 : ……………………………………………………….االستشاريبأن مصرفنا يكفل  أعممكميسرنا 

 

…………………………………….……………………………………………………………… 

 …………………………………………فقط  أردنيابمبددمغ:  )                              ( دينارًا 

 . أردنيا.....………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………وذلك مقابل كفالة سمفة بخصوص العطاء رقم : 

 

 …………………………………………………………………………………الخاص بمشروع : 

 بسداد السمفة حسب شروط العطاء . االستشاريلتأمين قيام 

 

طمب خطي منكم ، وذلك بصرف النظر عن أي  أولالرصيد المستحق منو عند  أو أعمهوأننا نتعيد بأن ندفع لكم المبمغ المذكور 
 .االستشاريتحفظ يبديو  أواعتراض 

 

دفعات السمفة ، ويتم تمديدىا تمقائيًا لحين سداد  ألقساط االستشاريمن تاريخ صدورىا ولحين سداد وتبقى ىذه الكفالة سارية المفعول 
 السمفة بالكامل .

 

…..………............…………توقيدع الكفيل/ مصرف:                                                       9.7.1.1.1  
 ………………………………المفوض :                                                  

 .......................………………التاريخ :                                                 
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  األداءنموذج كفالة حسن 

 الكفالة : 

 

 كفالة بنكية 

 

 افة لوظيفته . السيد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري , باإلض

 

 تحٌة طٌبة و بعد ,, 

 

علــــــى طلــــــب العمٌـــــــل ............................................ ٌكفــــــل بنـــــــ   بنــــــــاءً 

ــــ                  ـــــرع )             ( العمٌــــل المــــبكور أعــــال  بمبل .......................................... فــ

ــــــــــــــــــــــــب عطــــــــــــــــــــــــاء                               ــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــ  تنفٌ ــــــــــــــــــــــــاراً , كفال                                )             ( دٌن

                  لمـدة  بنـاء القاعـدة الجٌومكانٌـة لهٌئـة تنظـٌم النقـل البـريرقـــم )           ( الخـاب بدعـداد 

م  تارٌــ     /   /     ولااٌـة تـــارٌ    /   /        وتجـدد اـب  الكفالـة مٌـر المشـروطة تلقائٌـاً 

ــة , وبطلــب مــ  مــدٌر عــام اٌئــة تنظــٌم النقــل البــري ودو  لحــٌ  ورود كتــاب ءلاــاء مــ  اله ٌئ

الحصول على موافقة العمٌل على التجدٌد وتبقى اب  الكفالة سارٌة المفعول ما بقٌـت لـده اٌئـة 

 تنظٌم النقل البري. 

 

ونتعهد بدفع قٌمة الكفالة الٌكم عنـد اول مطالبـة خطٌـة مـنكم , وبـالرمم مـ  حصـول اٌـة 

 العمٌل ) المكفول ( لعدم دفع قٌمة اب  الكفالة. معارضة أو ممانعة م 
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 اتفاقية ائتمف
 

 فٌما بٌ  : 2017/    تم االتفاق فً ابا الٌوم             الموافق    /  

 

 ............................ وٌمثلها السٌد ............................

 ........................................................ وٌمثلها السٌد 

 ............................ وٌمثلها السٌد ............................

 

( المتعلق    7112/      5رقم    )      العطاء الخابعلى تشكٌل ائتالف فٌما بٌنهم لتنفٌب  -1
 مع صاحب العمل. بـ....................................... المبرم أو البي سوف ٌبرم

ٌلتزم جمٌع أطراف االئتالف بدنجاز جمٌع االشاال المتفق علٌها مع صاحب العمل والمنصوب علٌها  -7
فً عقد العطاء وٌكونو      متضامنٌ  ومتكافلٌ  فً مسئولٌاتهم نحو صاحب العمل فٌما ٌخب كافة 

وفً حالة تخلف أو تأخر أحد أطراف األشاال المتعلقة بالعطاء رقم )       /    ( والعقد الخاب به. 
االئتالف ع  ءنجاز المسئولٌات المناط به تنفٌباا جزئٌاً أو كلٌاً ٌلتزم بقٌة األطراف مجتمعٌ  و / أو 
منفردٌ  دو  تحفظ بدنجاز جمٌع االلتزامات المحددة بالعقد الموقع مع صاحب العمل بالشكل المتفق علٌه 

 فً العقد.

رئٌساً لالئتالف إلدارة العطاء  ......................................................... ٌعٌ  أطراف االئتالف -3
 .رقم )      /    ( , وأي مراسالت تتم بٌ  صاحب العمل واالئتالف توجه ءلٌه 

 

االئتالف واو  ممثالً لرئٌس ................................................ٌسمً أطراف االئتالف السٌد -4
مفوضا" بالتوقٌع نٌابة ع  االئتالف على كافة األوراق والعقود الخاصة بالعطاء رقم )      /    ( وبتمثٌل 
االئتالف أمام المحاكم المختصة والدوائر الرسمٌة ومٌر الرسمٌة فً كافة األمور العقدٌة واإلدارٌة 

 ( والعقد الخاب به .  والمالٌة والقضائٌة المتعلقة بالعطاء رقم )      /  

 

ال ٌحق ألطراف االئتالف أو أي طرف فٌه فس  االئتالف فٌما بٌنهم أو تبدٌل ممثل رئٌس االئتالف ءال  -5
بعد ءنتهاء االشاال المحالة علٌهم بموجب العقد الخاب بهبا العطاء وتكو  مسئولٌاتهم تجا  صاحب العمل 

 ٌا حسب شروط االستالم المحددة فً وثائق العقد / العطاء .قائمه ءلى حٌ  تسلٌم االشاال استالماً نهائ

 

حررت اب  االتفاقٌة باللاتٌ  العربٌة واإلنجلٌزٌة . فً حالة نشوء أي اختالف فً تفسٌر أي م  بنوداا  -6
 تعتبر لاة العقد المعتمدة اً اللاة العربٌة وملزمة للطرفٌ  .

 الطرف الثانً                             الطرف الثالث                  الطرف األول                     

Third Party                                   Second Party                                              First Party 

                       ................                       .................         ................. 

 

 

Seal ًالخاتم الرسم 

 

 .................                                  ..................                      ................. 

 

 Notary Public Certificatio   تصدٌق كاتب العدل
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 تفاقية العقدا

 

 الجٌومكانٌة لهٌئة تنظٌم النقل البريبناء القاعدة  المشروع: 

 رقم العطاء: ..........................

 ____________________________________________ 

 بين الفريقين 2107حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم .......... من شير ................ سنة 

 مل :الفريق األول : صاحب الع ىيئة تنظيم النقل البري

 ..........................................................................-ويمثمو :

 الفريق الثاني:  ................................................................

 ........................................................................  -ويمثمو :

قد لما كان الفريق األول راغبًا في أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز الخدمات الفنية المذكورة في ىذه االتفاقية لممشروع أعاله  ولما كان 
قبل بالعرض الذي تقدم بو الفريق الثاني إلنجاز ىذه الخدمات وتسميميا وفقا لشروط العقد، فقد تم االتفاق بين الفريقين عمى ما يمي 

:- 

 1 ( من شروط ىذه االتفاقية .1تماد التعاريف الواردة في المادة )اع

اعتبار الوثائق المدرجة أدناه جزءًا ال يتجزأ من ىذه االتفاقية وتعتبر في مجموعيا وحده متكاممة، ويكون ترتيب أولوية 

 -الوثائق حسب التسمسل التالي :

2

- 

  -أ اتفاقية العقد )في حال إعدادىا(.

  -ب اإلحالة وكتاب القبول الذي يبمغ بو الفريق الثاني بقرار اإلحالة.قرار 

  -ج (Form of Bid) عرض المناقصة 
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  -د الشروط الخاصة لالتفاقية.

  -ىـ  الشروط العامة لالتفاقية.

  -و المالحق التي تصدر قبل التوقيع عمى االتفاقية.

  -ز والتعميمات لممشتركين في المناقصة. (Request for Proposal, RFP)الشروط المرجعية وطمب تقديم العروض 

  -ح دعوة العطاء و جدول الكميات واالسعار

  -ط العرض المقدم من المناقص.

 قيمة االتفاقية :......................................................................... – 3

 : )                     ( يوما  االتفاقيةمدة -4

 يوماً ( ……………………………………………..)

ـــــــــاني  -5 ـــــــــق الث ـــــــــات المشـــــــــروع لمـــــــــدة يتعيـــــــــد الفري ـــــــــي لجميـــــــــع مكون ـــــــــدعم الفن ـــــــــوفير الصـــــــــيانة وال ـــــــــاري  خمســـــــــة ســـــــــنوات يت مـــــــــن ت
 استالم اعمال العطاء .

 

نجازىــــــــا وفقــــــــًا لمشــــــــروط والمتطمبــــــــات يتعيــــــــد الفريــــــــق الثــــــــاني بتقــــــــديم الخــــــــدمات الفنيــــــــة المطموبــــــــة منــــــــو فــــــــي ىــــــــذه االتفاقيــــــــة -6 وا 
 الواردة فييا.

ممحق مراحل دينار عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز المشروع حسب  تسعوندينار(  97غرامة التأخير في تنفيذ المشروع ) -7
 % من قيمة أعمال تنفيذ المشروع.15وبحد أعمى  ( من وثيقة العطاء1رقم  ) المشروع 

ق الثاني بتنفيذ المشروع  عمى اية مرحمة جديدة تراىا الييئة خالل مدة االتفاقية عمى ان تحسب بدل االتعاب عمى المرحمة يمتزم الفري -8
 المتفق عمييا  باالتفاق ما بين الفريقين.

د وباألسموب المحدد لذلك في يتعيد الفريق األول بأن يدفع لمفريق الثاني قيمة االتفاقية )بدل أتعابو( المذكورة باالتفاقية في المواعي -9
 ( منيا لقـاء قيـام الفريق الثاني بالخدمات الفنية المطموبة منو بموجب ىذه االتفاقية. 1الممحق رقم )

براميا في التاري  المذكور أعاله.   وبناء عمى ما ذكر أعاله، جرى توقيع االتفاقية وا 

 الفريق الثاني               الفريق األول  

 ….........................…التوقيع:       …………………………… التوقيع:  

 ….........................…االسدم :                         االسدم:  ..............................
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 الشروط العامة التفاقية تقديم الخدمات الفنية
9.7.2  

 التعاريف –( 0المادة )

 

 في ىذه االتفاقية المعاني المحددة ليا تاليًا إال إذا دلت القرينة عمى غير ذلك:تكون لمكممات الواردة 

 .الحكومــة: حكومة المممكة األردنية الياشمية -

صاحب العمل: الفريق المشار إليو في ىذه االتفاقية كفريق أول  والذي يتعاقد مع الفريق الثاني إلنجاز الخدمات الفنية التي تشمميا  -
و أي جية أخرى يفوضيا صاحب العمل لممارسة صالحيات ومسؤوليات الفريق األول، عمى أن يتم إعالم الفريق الثاني بذلك االتفاقية، أ
 خطيًا. 

ممثل صاحب العمل: الشخص الذي يعينو صاحب العمل لمتابعة أعمال الفريق الثاني بموجب  ىذه االتفاقية ويتمتــع بالصالحيـــات  -
 قبل صاحب العمل كما يجري اطالع الفريق الثاني عمييا.التي يتم تحديدىا لو من 

 . يةالفريق الثاني: الشركة المشار إلييا في االتفاقية كفريق ثاني والذي تعاقد معو صاحب العمل ألداء الخدمات الفنية وفقًا ليذه االتفاق -

 يعَينو من وقت آلخر ليتصرف نيابة عنو.   ممثل الفريق الثاني: الشخص الذي يسميو الفريق الثاني لتمثيمو في العقد، أو من  -

 بناء القاعدة الجيومكانية لييئة تنظيم النقل البريالخدمات الفنية: تعني  -

: العرض المسعر المقدم من الفريق الثاني إلى صاحب العمل إلنجاز الخدمات الفنية بموجب أحكام (Form of Bid)عرض المناقصة  -
 ىذه االتفاقية.

 قبول الرسمي من صاحب العمل لعرض المناقصة مع أي شروط إضافية اتفق الفريقان عمييا قبل توقيع االتفاقية.قرار اإلحالة: ال  -

 كتاب القبول: ىو الكتاب الذي يبمغ بو المناقص بقرار اإلحالة. -

 تطبيق شروط االتفاقية. قيمة االتفاقية: المبمغ اإلجمالي المذكور في قرار اإلحالة ويكون خاضعًا ألي زيادة أو نقصان قد ينجم عن -

 لموافقــة:  الموافقة الخطية أو الموافقة الشفوية التي يتموىا تأكيد خطي. ا -

مـدة العمـل: ىي المدة المحددة باالتفاقية إلنجاز األعمال موضوع ىذه االتفاقية واجتيازىا ألي فحوصات عند االنجاز وفقا لشروط  -
حدد باالتفاقية وتشمل فترات المراجعة الخاصة بالفريق األول وتقاس بالتوقيت الشمسي االتفاقية أو النجاز أي جزء منيا كما ىو م

 وبعدد األيام التقويمية وليس بأيام العمل.

 الوثائق: ىي الوثائق المدرجة في ىذه االتفاقية والتي تعتبر جزءًا منيا.  -
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 وصف العمل في نطاق االتفاقية –( 2المادة )

جميع االعمال المطموبة في وثيقة العطاء باإلضافة إلى أي أعمال أخرى مشمولة بيذه االتفاقية ، ومن ضمن  يقوم الفريق الثاني بتنفيذ
 ىذه االعمال :

 الخاصة. واألجيزة البرمجيات وربط فحص تشغيل، تعريف، تنزيل، تطوير، برمجة، تصميم، تحميل، -

  الخدمات المعرفة في وثيقة العطاء وتقديم العطاء وثائق بموجب الالزمة التحتية والبنية المطموبة والمعدات األجيزة وتركيب توريد -

 توفير وتقديم طريقة عمل لتوكيد الجودة عمى األنظمة وحسب مواصفات وثائق العطاء. -

إلصدارات سنوات بما في ذلك ا 5تقديم جميع خدمات الدعم الفني والصيانة والصيانة الوقائية لألنظمة والتطبيقات والبرامج ولمدة     -
صالح اإلصدار لمنس  المقدمة )  الغيار قطع وتركيب توفير إلى باإلضافة ( والضمانupgrades, updates, bug fixesالجديدة وا 

 .العطاء ووثائق ت-مواصفا حسب األعمال تكون أن مع مراعاة المذكورة األجيزة مع وربطيا وفحصيا وتشغيميا لمصيانة وتطويرىا الالزمة

 المعنية حسب ما ورد في وثيقة العطاء األطراف لدى النظام لمستخدمي والتدريب المعرفة نقل -

 ما وجميع التسميم متطمبات من العطاء وثيقة في ورد ما جميع إلى باإلضافة ووثائق برمجيات من تطويره تم ما وجميع المطموبة الوثائق تقديم -

ببناء القاعدة الجيومكانية لييئة تنظيم  والخاصة المراسالت أو ليا المالحق التابعة أو الثاني الفريق من المقدم الفني العرض في سواء ورد
 .العطاء في وثائق ورد وكما النقل البري

 حسب ما ورد في وثيقة العطاء. الصيانةتقديم أعمال  -

 

 المغة والقانون المعتمدان –( 3المادة )

تكون االتفاقية بالمغة العربية ، بما في ذلك جميع المراسالت والشروط المتعمقة بيا، إال أنو يجوز أن تكون  -
ذا حررت االتفاقية بالمغتين العربية واالنجميزية ووقع خالف عمى  المواصفات والتقارير الفنية بالمغة االنجميزية وا 

 التفسير يكون النص بالعربية ىو المعتمد. 

 

جميع أحكام القوانين واألنظمة والتعميمات األردنية نافذة المفعول عمى ىذه االتفاقية عند التوقيع عمييا تسري  -
 .ويرجع إلييا في تطبيق شروطيا بما فييا قانون التحكيم األردني وقانون الممكية الفكرية

-  

 الضرائب والرسوم  –( 4المادة )

والتعميمات المعمول بيا في المممكة فيما يخص الرسوم والضرائب  يخضع الفريق الثاني لجميع القوانين واألنظمة
 بما فييا الضريبة العامة عمى المبيعات إال إذا ورد نص خالف لذلك باالتفاقية.

1- 

عمى الفريق الثاني دفع رسوم طوابع الواردات قبل توقيع االتفاقية عن كامل السعر المقدم شاماًل جميع الرسوم 
ذلك الضريبة العامة عمى المبيعات حسب القوانين واألنظمة والتعميمات الخاصة بذلك والضرائب بما في 

 والمعمول بيا. 

2- 
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 كفالة حسن األداء –( 5المادة )

يقـــــــدم لصـــــــاحب العمـــــــل كفالـــــــة حســـــــن  أنوقبـــــــل توقيـــــــع العقـــــــد  ةبعـــــــد تبمـــــــغ قـــــــرار االحالـــــــ الشـــــــركة المحـــــــال عمييـــــــا العطـــــــاءعمـــــــى        
ــــــــد  األداء ــــــــو بموجــــــــب العقــــــــد ولمــــــــدة تزي ــــــــة أشــــــــيرضــــــــمانة لتقديمــــــــو الخــــــــدمات وقيامــــــــو بكامــــــــل التزامات ــــــــى ثالث  العقــــــــدمــــــــدة  عم

ــــــــةوتكــــــــون  ــــــــة % مــــــــن قيمــــــــة العقــــــــد 17بنســــــــبة الكفال ــــــــك المقبول ــــــــةمؤسســــــــة  أوصــــــــادره عــــــــن بن وحســــــــب  معتمــــــــدة رســــــــميا  مالي
ــــــــــةنمــــــــــوذج  ــــــــــق الكفال ذا المرف ــــــــــب  وا  ــــــــــد  األمــــــــــرتطم ــــــــــةتمدي ــــــــــة فيحــــــــــق لصــــــــــاحب العمــــــــــل ت الكفال ــــــــــة أشــــــــــير قابم ــــــــــدىا لثالث مدي

ـــــــــةلمتجديـــــــــد لمـــــــــدد  ـــــــــى صـــــــــاحب العمـــــــــل  مماثم ـــــــــات ســـــــــير العمـــــــــل، وعم ـــــــــة  اإلفـــــــــراجحســـــــــب متطمب ـــــــــو بعـــــــــد  عـــــــــن الكفال موافقت
 االستالم النيائي لممشروع. عمى

 

 مستول األداء –( 6المادة )

مستويات الممارسة المينية وان يستخدم األشخاص يمتزم الفريق الثاني ببذل كل عناية ومواظبة ألداء واجبـاتو المطموبة عمى أعمى -  
  المؤىمين كل فـي مجـال اختصـاصو وخبـــرتو، وان يعــمم صاحــب العمل بأسماء وخبرات المعنيين الذين سيقومون بتقديم الخدمات الفنية.

ذا ما تحقق لصاحب العمل بأن مستوى األداء الميني لمكادر الفني لمفريق الثاني ال يتفق و  الدرجة المطموبة، فإنو يجب عمى الفريق وا 
 الثاني أن يستخدم كوادر فنية جديدة لتصحيح الوضع وأن يعيد تنظيم الفريق العامل بما يتفق وىذا المطمب.  وعمى الفريق الثاني أن يأخذ

عالقة بتقديم الخدمات الفنية  في االعتبار المالحظات التي يوجيو بشأنيـا صاحب العمـل أو مـن يمثمــو أو يطمبيا منو في كل ما لو
 موضوع ىذه االتفاقية.

إذا تخمف الفريق الثاني عن تقديم الخدمات الفنية بالمستوى المطموب فيعتبر ذلك تقصيرًا من جانبو، ويحـق لصاحـب العمـل فـي ىــذه -ي 
( من 11ريق الثاني، وتتم اإلجراءات وفقا لممادة )الحالة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتالفي التقصير وتصحيح األخطاء، وذلك بعد إنذار الف

 ىذه االتفاقية.

 

 سريان االتفاقية، والمباشدرة، ومددة العمدل، وتمديدد مدة العمل، والتأخر في تقديم الخدمات المطموبة –( 7المادة )

 سريان مفعول االتفاقية: يسري مفعول ىذه االتفاقية لدى توقيعيا من قبل الفريقين.  -  

 تاري  المباشرة:  يحدد تاري  المباشرة بموجب كتاب خطي يوجيو صاحب العمل إلى الفريق الثاني. -ب 

 من تاري  أمر المباشرة.  المتفق عميياممحق مراحل المشروع  حسب مدة اإلنجاز مدة العمل: -ج 

 تمديد مدة العمل:                                                                            -د

بطمب خدمات إضافية وكانت تمك الخدمات من النوع والقدر الذي يبرر تمديد مدة العمل أو جدت ظروف إذا قـام صاحب العمل   - 0
درس الحالة مع الفريق الثاني ويمدد مدة االتفاقية ألي مرحمة من مراحل العمل بما طارئة تؤثر عمى سير العمل، فعمى صاحب العمل أن ي

 . يتناسب مع ىذه األمور

ألسباب ليس ليا عالقة بالفريق الثاني، فإنو يتم تمديد مدة العمل إذا تسبب صاحب العمل في تأخير تركيب أو استالم األعمال   - 2
 عن تخمف الفريق الثاني في أداء ميامو.تبعا لذلك  فيمــا عـدا مـا ىو  ناجم 
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                التأخيدددر: -ىد 

وبحد أعمى  مراحل المشروع دينارا عن كل يوم تأخير غير مبرر عن مدة إنجاز المشروع حسب  97غرامة التأخير في تنفيذ المشروع 
 % من قيمة أعمال تنفيذ المشروع.15

  واجبات الفريق الثاني –( 8المـادة )

 يقوم الفريق الثاني بأداء الواجبات المنصوص عمييا في العرض المقدم منو والشروط المحددة المرفقة بيذه االتفاقية. 

 

 التنازل والعقود الفرعية –( 9المدادة )

نيا ما لم تنص أن يتنازل عن أي جزء من ىذه االتفاقية لمغير أو أن يعيد إلى أي جية فرعية القيام بأي جزء م لمفريق الثانيال يحق 
عمى ذلك شروط الدعوة أو عرض الفريق الثاني ويحق لصاحب العمل إلغاء االتفاقية حيال أي تصرف من ىذا القبيل وفقًا ألحكام المادة 

 ( من ىذه االتفاقية.11)
 

 التغييرات واألعمال اإلضافية –( 01المادة )

إجراء أي تعديل يراه ضروريًا عمى الخدمات الفنية أو تقديم خدمات فنية إضافية، وال تؤثر ىذه التغييرات أو  لصاحب العمليحق  -  
اإلضافات عمى سريان ىذه االتفاقية وتحدد بدالت األتعاب والوقت المطموب لألعمال اإلضافية الناتجة عن زيادة قيمة العمل ومدتو عما 

لفريقين بالتناسب مع طبيعة األعمال اإلضافية واألتعاب المحددة والمدة المطموبة في االتفاقية لألعمال ورد في االتفاقية باالتفاق بين ا
 .بغض النظر عن نسبة الزيادة أو النقص

وفي الحالة التي تكون طبيعة األعمال المشمولة في ىذه التغييرات واألعمال اإلضافية من النوع الذي يتطمب تقديم خدمات تختمف عن 
المشمولة في ىذه االتفاقية، ففي مثل ىذه الحالة يتم االتفاق بين صاحب العمل والفريق الثاني عمى بدل األتعاب المترتب عمى تمك  تمك

 التغييرات واألعمال اإلضافية.

 ساعو (.  48يمتزم الفريق الثاني بإجراء التعديالت المطموبة، وذلك بعد صدور األمر الخطي لو من قبل صاحب العمل خالل ) –ب 

 التقصير من جانب الفريق الثاني –( 11المـادة )

 :            /أ(: يعتبر الفريق الثاني مقصرًا في أداء عممو إذا حصل أثناء تنفيذ ىذه االتفاقية أي من الحاالت التالية11)

 جانب الفريق الثاني.أي تأخر غير مبرر في إنجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطموبة بسبب تقصير من  - 1

 قدم الفريق الثاني عماًل بمستوى ال يتناسب وأصول وأعراف ممارسة المينة أو أىمل أو قصر في أداء ميامو. - 2

 ( من ىذه االتفاقية.6تخمف الفريق الثاني عن تغيير أي من مستخدميو العاممين مخالفًا بذلك التعميمات المحددة بالمادة ) - 3

 من الباطن ألي جزء من الميام الموكمة إليو بدون موافقة صاحب العمل.قام بالتمزيم  - 4

 لم يمتزم الفريق الثاني بتقديم عمل يمبي المتطمبات األساسية لمبرنامج . - 5



البري مشروع بناء القاعدة الجيومكانية لهيئة تنظيم النقل  

 

 pg. 90 

 أعسر أو أصبح غير ذي مالءة مالية، أو لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيو. - 6

 /أ( أعاله  إنياء االتفاقية بموجب اإلجراءات التالية:11عمييا في  الفقرة )/ب(:  لصاحب العمل في أي من الحاالت المنصوص 11)

  ( يومًا لتصويب المخالفة.14أواًل:  توجيو إنذار أول لمفريق الثاني مع منحو ميمة لمدة ) 

 انتياء اإلنذار األول. ( يومًا من تاري 14ثانيًا: في حالة عدم تصويب الفريق الثاني لممخالفة، يتم توجيو إنذار ثاني لو لمدة )

 ثالثـًا:في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصـويب لموضع أو اتخاذ إجراءات جادة ومقنعة إلزالة األسباب المخالفة، يحـق لصـاحـب
اصة أو أن يعمد العمل إنياء االتفاقية ومصادرة كفالة حسن األداء أو جزء منيا، ويقوم بإكمال الخدمات المطموبة بواسطة أجيزتو الخ

ق من إلى مراكز أخرى القيام بمثل ىذه الخدمات، وتتم محاسبة الفريق الثاني عمى ما قــدمو من خــدمــات لتاريخــو محســومــًا منو أي فرو 
 روقات.بــدالت األتعاب والكمفة التي يتكبدىا صاحب العمل إلنجاز الخدمات طبقًا لمتطمبات ىذه االتفاقية ويتم احتساب ىذه الف

 رابعًا: يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة أو الخاصة إنياء االتفاقية فورًا في أي من الحاالت المنصوص عمييا أعاله.

 إنياء االتفاقية من قبل صاحب العمل –( 02المادة )

% من قيمة 17يحق لصاحب العمل في أي وقت أن ينيي العمل باالتفاقية مع تعويض الفريق الثاني تعويضًا مناسبًا وبما ال يزيد عن  
 والتي  تم االحالة عمييا . األعمال المتبقية

 

 إنياء االتفاقية من قبل الفريق الثاني –( 03المادة )

 ( يومًا من تاري  توقيع االتفاقية.97)إذا لم يصدر صاحب العمل أمر المباشرة خالل  -أ 
 ( يومًا من تاري  استحقاقيا. 67إذا أخل صاحب العمل بموافاة الفريق الثاني بالدفعة المستحقة لو بعد ) -ب 

 فعندىا عمى الفريق الثاني أن يطالب صاحب العمل إصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لو خالل عشرة أيام من انتياء المدد
ذا لم يقم صاحب العمل بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة لمفريق الثاني خالل  المحددة بالفقرة )أ( والفقرة )ب( أعاله وا 
العشرة أيام ىذه، فيحق لمفريق الثاني  أن يطالب صاحب العمل بإنياء االتفاقية وتعويضو التعويض المناسب الناجم عن اإلخالل وال 

 بيذه االتفاقية إال بموافقة الفريقين . يعاد العمل

 

 مسؤوليات صاحب العمل –( 04المادة )

 تقديم المتطمبات األولية والمعمومات المتوفرة لديو إلى الفريق الثاني. -1
مومات المذكورة بخبـرة منـاسبة يمثـــمو لمتـنسـيــق بـيــنو وبين الفريق الثاني وليساعد الفريق الثاني في الحصول عمى المع فريقتسمية  -2
 أعاله.
 موافاة الفريق الثاني بالدفعات المستحقة لو في المواعيد المحددة بموجب ىذه االتفاقية.  -3
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 مراحل ومدد العمل –( 05المددادة )

يمتزم الفريق الثاني وصاحب العمل وكل حسب مسؤولياتو بإتباع الجدول الزمني لتقديم الخدمات الفنية لألعمال المشمولة في ىذه 
سيقوم صاحب العمل بمراجعة أعمال المراحل المختمفة واصدار تقرير بذلك وتوجيو الفريق الثاني باالنتقال الى المرحمة التالية االتفاقية.

عممًا أنو إذا قدم الفريق الثاني أعمال أي مرحمة من المراحل بمستوى غير مناسب ووردت عمييا في حال عدم وجود مالحظات.  
تعديالت ومالحظات جوىرية  فتعتبر الفترة الالزمة لتعديل ىذه المالحظات من المدة المقررة لو حسب الجدول الزمني وعميو تعويضيا 

 الفريق الثانيتمك المالحظات ال تسمح بالسير إلى المرحمة التالية أن يمنع  في المراحل الالحقة ويجوز لصاحب العمل إذا ارتأى أن
غرامة تأخير إذا لم يتم تعويضيا في   الفريق الثانيمن السير  بالمرحمة التالية   حتى يتم إنجاز ىذه المالحظات وتحتسب عمى 

 المراحل الالحقة .

 

 بدل األتعاب –( 06المادة )

 حسب ماتم االتفاق عميو في قرار االحالة يتقاضى الفريق الثاني بدل األتعاب لجميع األعمال التي ورد ذكرىا سابقًا في ىذه االتفاقية 

 تعديل التشريعات –( 07المادة )

إيداع موعد عد يدفع لمفريق الثاني أي مبالغ إضافية يترتب عميو دفعيا لخزينة الدولة نتيجة لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة ب -أ 
        عروض المناقصات.

أما إذا جرى تخفيض رسمي عمى أي من الرسوم والضرائب المذكورة بالفقرة )أ( أعاله بعد موعد إيداع عروض المناقصات،  -ب 
 استحقاقات الفريق الثاني.فعندىا تحسم تمك التخفيضات من 

 اإلخطارات العدلية –( 08المادة )

توجيو اإلخطارات العدلية لممارستو أي حق من حقوقو العقدية أو القانونية وتعتبر أي رسالة مسجمة إن صاحب العمل معفى من 
 مرسمة لمفريق الثاني عمى عنوانو بمثابة إخطار عدلي في جميع األحوال.

 

 إقرار المخالصة –( 09المادة )

إقرار مخالصة يثبت فيو أن كشف الدفعة النيائية عمى الفريق الثاني حال تقديمو لكشف الدفعة النيائية أن يعطي صاحب العمل 
يشكل التسوية الكاممة والنيائية لجميع المبالغ المستحقة لو بموجب االتفاقية، ويشترط أن ال يسري مفعول إقرار المخالصة إال بعد 

 قبض الفريق الثاني لممبالغ المستحقة لو بموجب ىذه الدفعة.
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 اإلشعارات –( 21المدادة )

تبمغ اإلشعارات والمـراسالت التي يصدرىا صاحب العمل إلى الفريق الثاني وتمك التي يقوم الفريق الثاني بإبالغيا إلى صاحب العمل 
وفقا ألحكام العقد أما بالبريد المسجل أو بإيداعيا لدى المكتب الرئيسي لكل فريق منيما، أو بإرساليا إلى أي عنوان آخر 

 غاية ويتم تحديده تاليا:يعينو كل فريق ليـذه ال

 عنوان صاحب العمــل : ............................................................ 

        ...................................................................................... 

 ...............................عنوان الفريق الثاني : ................................

...................................................................................... 
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 الشروط الخاصة لمتفاقية
 التزامات الفريق الثاني:

شروط ومواصفات العطاء الذي تمت إحالتو عميو يمتزم الفريق الثاني بأن يقوم بنفسو بتقديم الخدمات المحددة بالعقد وضمن  -
وضمن العرض المقدم من ِقبمو والذي قبل بو الفريق األول ويكون من ضمن مسؤولياتو أن يسّمم كافة ىذه الخدمات وفقا 

 لمشروط  والمواصفات والمدد الزمنية المذكورة في العقد.
إضافيين ألغراض العمل لتقديم  وذلك لمتعاقد مع استشاريين يتوجب عمى الفريق الثاني الحصول عمى موافقة الفريق األول -

الخدمات الخاصة بيذه االتفاقية أو الخدمات المتعمقة بالعرض المقدم من ِقبل الفريق الثاني. وبذلك يمتزم الفريق الثاني 
الفني المحدد في متخصصة في نفس المجال  بالتحقق من أن الشركات التي يتبع ليا االستشاريون اإلضافيون ىي شركات

 ىذه االتفاقية.
يمتزم الفريق الثاني بتنفيذ كافة األعمال المذكورة في االتفاقية ضمن المدد المحددة في وثائق االتفاقية، كما يمتزم الفريق  -

 ول.الثاني بالتقيد بمراحل التنفيذ المذكورة ضمن العرض المقدم من ِقبمو أو تمك التي يتم االتفاق عمييا مع الفريق األ
إن أتعاب الفريق الثاني المتصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات المطموبة ىي األتعاب الواردة في ىذه االتفاقية فقط وال يجوز  -

لمفريق الثاني قبول أي عمولة أو خصم أو ما شابو من الدفعات أو المكافآت المتصمة بيذه االتفاقية أو الخدمات المطموبة 
 لتعاقدية بموجب ىذه االتفاقية.أو أثناء قيامو بواجباتو ا

يمتزم الفريق الثاني بتقديم كافة الخدمات الفنية المذكورة في االتفاقية وفي العرض المقدم منو بنفسو ويكون مسؤواًل عن  -
تسميم كافة األعمال المحددة باالتفاقية والواردة في العرض المقدم منو ضمن المواعيد والمواصفات المذكورة في عرضو 

 فق عمييا في ىذه االتفاقية.والمت

 

 سرية المعمومات

يمتزم الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات التي قد تعطى لو من قبل الفريق األول وذلك لتمكينو من القيام بواجباتو التعاقدية  -
العمل أو بعد في ىذه االتفاقية، أو التي قد تصل إليو بأي طريقة كانت سواء في المراحل التحضيرية لمعمل أو أثناء 

 االنتياء منو كما ويمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء ىذه المعمومات إلى أي طرف ثالث.

ويبقى التزام الفريق الثاني بحفظ سرية المعمومات وعدم إفشائيا إلى أي طرف ثالث مستمرًا حتى بعد انتياء مدة العقد في  -
لمعمومـات إلى اإلداريين والموظفين العاممين لديو إال من يعمل منيم االتفاقية. كما يمتزم الفريق الثاني بعدم إفشاء ىذه ا

 بصورة مباشرة عمى األعمال الواردة في العقد. 
المعمومات ذات الطابع السري ولغايات ىذا العقد تشمل عمى سبيل المثال ال الحصر جميع المعمومات سواء كانت مكتوبة  -

لثاني شفويًا أو كتابة أو بأي طريقة أخرى، وتتعمق بالفريق األول )ىيئة تنظيم أو غير مكتوبة، والتي قد تصل إلى الفريق ا
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النقل البري( أو حكومة المممكة األردنية الياشمية بجميع وزاراتيا ومؤسساتيا ورعاياىا، كالمعمومات المتعمقة بالمواصفات 
كة الحواسب، واإلحصائيات المتعمقة بالمواقع والمقاييس لمحواسب المستخدمة، وأماكن وجودىا، والتصاميم  والرسومات لشب

االلكترونية أو غيرىا، وأي معمومات مخزنة في الحواسب، أو وسائط التخزين االلكترونية وغير االلكترونية األخرى، 
إلدارية والوثائق المتعمقة بالبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو الشبكة الحاسوبية المستخدمة، والوثائق المتعمقة باألعمال ا

وشؤون الدولة، وأي وثائق أخرى، والممخصات والتقارير والدراسات والبيانات والسجالت االلكترونية وغير االلكترونية ميما 
كان موضوعيا، وأي خطط حالية أو مستقبمية، وأي معمومة سواء تم التأشير عمييا بأنيا ذات طابع سري أو خاص أو لم 

 يتم التأشير.
ذات طابع سري إذا أصبحت ىذه المعمومات جزءًا من المعمومات المتاحة لمعامة عن غير طريق ال تعد المعمومات  -

 اإلخالل بااللتزام الوارد في ىذه المادة.
 ال يعد إخالاًل ليذه المادة إذا كان ىناك واجب قانوني يفرض عمى الفريق الثاني اإلفصاح عن ىذه المعمومات. -

 حقوق الممكية الفكرية

الفريق الثاني بالرد عمى أي ادعاءات أو دعاوى تصدر من الغير وتتعمق بحقوق الممكية الفكرية ألي من البرمجيات يتعيد  -أ 
أو األعمال الفكرية المقدمة من الفريق الثاني وفق ىذه االتفاقية أو حقوق الممكية الفكرية المقررة لمفريق األول بموجب ىذه 

 االتفاقية وحتى بعد انتياء مدتيا.
تعيد الفريق الثاني بأنو اتخذ أو سيتخذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ليكون ترخيص أو نقل ممكية أي من البرمجيات ي  -ب 

 upgradeالمقدمة أو المرخصة إلى الحكومة األردنية أو األعمال الفكرية المقدمة ليالئم غايات الفريق األول أو التحديث 
وأنو مخول قانونيًا لمقيام بجميع األعمال الواردة في  انونيًا ومتفقًا وأحكام القانون،عمى ىذه البرمجيات أو عمى غيرىا ق

  عرضو ويتحمل أية أضرار أو دعاوى قد تتحقق لمفريق األول نتيجة عدم التزامو بذلك.

ألول بخصوص من المنتج األصمي إلى الفريق األول أو من يحدده الفريق ا licensesيمتزم الفريق الثاني بتقديم رخص   -ج 
البرمجيات الواردة في العقد المبرم، بالعدد والكيفية والشروط المحددة في ىذه االتفاقية أو الوثائق المكونة ليا، عمى أن تمنح 
ىذه الرخص من قبل  الجية األصيمة صاحبة الحقوق المقررة عمى البرمجيات أو تكون بموافقتيا وتكون الرخص دائمة 

 ض ونافذة عالميًا. و يجب أن تنص الرخصة عمى:ومطمقة وغير قابمة لمنق
o .تخويل الفريق األول بموجب الرخصة استعمال وتشغيل ونس  البرمجيات الموردة حسب عدد األجيزة 
o  تخويل الفريق األول حق تطوير البرمجيات لحاجاتو الخاصة إما بنفسو أو بالتعاقد مع أشخاص أو جيات لمقيام بالتطوير

 حقوق الممكية المتعمقة بالتطوير من حق الفريق األول. لصالحو عمى أن تكون

تكو  كا ة حقول الم كية ال كرية المتع قة باألعمال المن ذة م   بل ال ريل الثانن و ل العر  المقدم منن م كاً ل  ريل  -د 

 والتطوير ع   البرمجياا المقدمة وجميع الوثائل الم  مة. upgradeاألول وم   منها التحديث 
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  ( Software and System Warrantyالبرمإيات الموردة و/أو المطورة ) كفالة

يضمن ويكفل الفريق الثاني أن جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا خالية من العيوب ويضمن بأنيا  
ووفق الطريقة   لمستعممة من قبل الفريق األولتعمل بشكل صحيح من الناحية التقنية وضمن النظام الكمي واألنظمة الحاسوبية ا

 المبينة في الوثائق المقدمة من الفريق الثاني والعرض والمواصفات المتعمقة بيا والتعديالت التي تطرأ عمى عرض الفريق الثاني. 

سنوات من تاري  توقيع العقد والموافقة عمييا من قبل الفريق األول بإصالح العيوب أو األخطاء  5وعميو يتعيد الفريق الثاني ولمدة 
أو  (bugs)التي قد ترد عمى البرمجة بجميع أنواعيا عمى جميع البرمجيات الموردة وممحقاتيا والخدمات الفنية المتعمقة بيا ، ومثاليا 

دم تناسق عمل البرمجيات مع البرمجيات المستعممة لدى الفريق األول أو المستفيد من الخدمة، أو عدم تناسقيا مع تعارض أو ع
( أو بعدم  (integration، أو بعدم تناسق األعمال الفنية مع بعضيا(corrective patches)واإلصالحات  النظام الكمي لمفريق األول،

عدم عمميا عمى بيئات نظام التشغيل المستعممة لدى الفريق األول ودون أن يتحمل الفريق األول أو  (hardware)عمميا عمى األجيزة 
أي التزامات أو رسوم أو مبالغ مقابل ىذا االلتزام من قبل الفريق الثاني أو أي عمل من األعمال التي تصاحب ىذا االلتزام أو تكون 

صالح ىذه العيوب أو استبدال البرمجيات دون مقابل نقدي أو غيره وبشروط ناتجة عنو. يكون لمفريق الثاني حق االختيار بين إ
 تعاقدية ال تقل عن الشروط التعاقدية في ىذه االتفاقية.

 

 التحكيم:

يجوز إحالة أي خالف ينشأ عن ىذه االتفاقية أو يتعمق بيا أو أي إخالل بيا إلى التحكيم بموجب قانون التحكيم األردني ساري 
ون مكان التحكيم مدينة عمان والمغة المستخدمة ىي المغة العربية ويكون القانون األردني ىو الواجب التطبيق فيما يتعمق المفعول ويك

 بذلك الخالف أو اإلخالل.

 


