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كلمة معالي وزير النقل
رئيس مجلس االدارة

ي�شعدين اأن اأ�شع بني اأيديكم التقرير ال�شنوي لهيئة تنظيم النقل الربي؛ والتي هي نتاج للتوجهات 

احلكومية اجلادة لدمج الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية.

اأثمرت  ان  اإىل  الربي،  النقل  لتنظيم  الالزمة  الت�شريعات  بر�شم  البدء  2010 مت  العام  بداية  ومنذ 

الدائمة، و يف �شبيل حتقيق  بال�شفة  النقل الربي  باإ�شدار قانون هيئة  امل�شرتكة  الوطنية  اجلهود 

االأهداف املناطة بها وتنفيذ املهام املوكلة اإليها؛ فقد مت اإجناز كافة التدابري الالزمة على امل�شتويني 

االداري والفني، بحيث مت عمل هيكل تنظيمي جديد ب�شكل ي�شمن االرتقاء بقطاع النقل الربي. ومت 

العمل اأي�شاً على و�شع خطة اإ�شرتاتيجية للقطاع لالأعوام الثالثة املقبلة 2012-2014، م�شرت�شدًة 

تهدف جميعها  وامل�شاريع  الربامج  ومت�شمنًة حزمًة من  الدولية،  والتطبيقات  واملعايري  باملفاهيم 

لتطوير القطاع وتطوير العمليات واأمتتتها وتطوير االأنظمة التكنولوجية و�شمان توفري البيئة 

االأ�شا�س يف حتقيق  الركن  الب�شرية  املوارد  كفاءة  رفع  والعمل على  الالزمة  والقانونية  الت�شريعية 

االهداف والغايات.

ي�شرين جمدداً اأن اأرحب بكم واأقدم لكم التقرير ال�شنوي لهيئة تنظيم النقل الربي، اآماًل اأن يقدم 

�شورة وا�شحة للمتعاملني مع الهيئة عن دورها وغاياتها واإجنازاتها خالل العام 2011.

                     الدكتور ها�شم امل�شاعيد

                      وزير النقل / رئي�س جمل�س االإدارة 
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كلمة مديرعام الهيئة 
نائب رئيس مجلس االدارة 

لقد �شهد العام 2011 بداية خرية لقطاع النقل الربي وتغريات مثمرة وجادة على م�شتوى القطاع، 

من  اإمياناً  قد جاءت  اأن هذه اخلطوة  اإذ  التغريات،  تلك  اأهم  من  الربي  النقل  قانون  اإقرار  ولعل 

احلكومة ب�شرورة اإن�شاء اإطار عمل موؤ�ش�شي فعال وم�شتدام خلدمات النقل الربي.

ومنذ ان�شاء هيئة تنظيم النقل الربي، فقد بداأ العمل على تنفيذ حزمة من االجراءات مع اعطاء 

االولوية ل�شرورة اإ�شدار الت�شريعات الناظمة للقطاع. اإ�شافة اىل �شياغة خطة ا�شرتاتيجية لعمل 

بعني  اآخذين  الوطنية،  واالأهداف  امللكية  املبادرات  مع  بالتزامن  املقبلة  الثالثة  لالأعوام  الهيئة 

االعتبار االأهمية الق�شوى للم�شاريع ذات النفع الكبري للوطن وللمواطن.

اإن املت�شفح للتقرير ال�شنوي لهيئة النقل الربي؛ �شيتمكن من احل�شول على كافة البيانات املتعلقة 

درا�شات  من  االجنازات  اأهم  البيانات  تلك  مت�شمنة  ال�شككي  والنقل  الب�شائع  ونقل  الركاب  بنقل 

اأداء اال�شتثمار  وم�شاريع نفذت وم�شاريع قيد التنفيذ، وما يتعلق بها من نفقات وايرادات مبينني 

وحجم اال�شتثمار، اإ�شافة اإىل بيانات رقمية عن واقع تلك االمناط. 

وال ي�شعني يف مقدمة هذا التقرير اإال اأن اأتقدم ببالغ ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س جمل�س االدارة 

واأع�شاء املجل�س على دعمهم وتوجيههم املتوا�شل مل�شرية الهيئة، وال�شكر والتقدير لكافة الزميالت 

والزمالء العاملني يف الهيئة على جهودهم وتفانيهم يف العمل وااللتزام املهني. �شائاًل اهلل عز وجل 

اأن يوفقنا جميعا خلدمة االأردن الغايل.

               املهند�س جميل علي جماهد 

         املدير العام / نائب رئي�س جمل�س االإدارة 
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مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة / معالي وزير النقل 
  الدكتور ها�شم امل�شاعيد 

نائب رئيس مجلس االدارة / عطوفة المدير العام 
 املهند�س جميل علي جماهد

األعضاء
 عطوفة املهند�س وليد العتوم / اأمني عام وزارة ال�شوؤون البلدية

 عطوفة العميد ح�شن مهيدات / م�شاعد مدير االأمن العام ل�شوؤون ال�شري

 عطوفة املهند�س هيثم جوينات / مدير مدينة اأمانة عمان الكربى

 معايل ال�شيد عاطف البطو�س / القطاع اخلا�س

 �شعادة الدكتور وائل طيفور / القطاع اخلا�س
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نبذة عامة عن الهيئة

النشأة 
ن�س قانون هيئة تنظيم النقل الربي ل�شنة 2011 على اأن:

اأ - تن�شاأ يف اململكة هيئة ت�شمى )هيئة تنظيم النقل الربي( تتمتع ب�شخ�شية اعتبارية ذات ا�شتقالل مايل واإداري 

ولها بهذه ال�شفة متلك االأموال املنقولة وغري املنقولة والقيام بجميع الت�شرفات القانونية الالزمة لتحقيق 

واأن تنيب عنها يف االإجراءات  التقا�شي  الهبات والتربعات ولها حق  العقود وقبول  ابرام  اأهدافها مبا يف ذلك 

الق�شائية وكيل عام اإدارة ق�شايا الدولة او اأي حمام اآخر توكله لهذه الغاية.

ب - يكون مقر الهيئة يف عمان، ولها اإن�شاء فروع اأو فتح مكاتب يف اأي مكان داخل اململكة 

الهدف 
تنظيم النقل الربي وخدماته والرقابة عليها وت�شجيع اال�شتثمار يف قطاع النقل الربي مبا يتفق مع اأهداف 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية. 

مصفوفة المبادرات الملكية واألهداف الوطنية مع األهداف المؤسسية

املبادرة امللكية / الهدف الوطني

حتفيز بيئة االأعمال واالإ�شتثمار

حتفيز النمو االإقت�شادي وامل�شي 

قدماً مب�شروعات البنية التحتية 

الكربى

زيادة كفاءة احلكومة وتفعيل امل�شاءلة 

وقيا�س االأداء احلكومي

حت�شني م�شتوى ونوعية اخلدمات 

املقدمة للمواطنني

االأهداف املوؤ�ش�شية

اإن�شاء اإطار عمل موؤ�ش�شي فعال وم�شتدام خلدمات النقل العام

تطوير وحتديث الت�شريعات التي حتكم قطاع نقل الب�شائع

على الطرق

رفع الكفاءة الت�شغيلية خلدمات النقل العام وحت�شني نوعية 

اخلدمات املقدمة

تنظيم دخول وخروج ال�شاحنات الثقيلة من واإىل املدن ومراكز 

املـدن

 ) تطبيق االآلية املتبعة يف العقبة لدخول وخروج ال�شاحنات(

حت�شني التنقل ل�شكان املناطق احل�شرية والريفية

تطوير خدمات نقل عام م�شتدامة بيئياً

حت�شني التنقل ل�شكان املناطق احل�شرية والريفية

رفع الكفاءة الت�شغيلية خلدمات النقل العام وحت�شني نوعية 

اخلدمات املقدمة
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المهام  والصالحيات

    تنفيذ ال�شيا�شة العامة للنقل الربي.

    العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل الربي وتاأمينها بامل�شتوى اجليد والكلفة املالئمة. 

    تخطيط �شبكة خدمات النقل الربي ومرافقها وم�شاراتها .

    و�شع اخلطط الالزمة الإن�شاء مرافق النقل الربي وت�شغيلها وتنفيذها .

    حتديد مواقع مرافق النقل الربي بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة واإدارتها واالإ�شراف على خدماتها .

وتقدمي   اململكة  يف  وبرامج �شيانتها  الطـرق  اإن�شاء  خطط  و�شع  يف  املخت�شة  اجلهات  مع  التن�شيق      

       تو�شياتها بهذا ال�شاأن مبا يحقق امل�شلحة العامة للم�شتفيدين.

 و�شع اإجراءات الوقاية من حوادث النقل الربي وتطويرها ح�شب املتطلبات العاملية بالتعاون والتن�شيق 

       مع  اجلهات ذات العالقة.

الرؤية
االإقليمي  الدور  ويعزز  البيئي  واال�شتقرار  االقت�شادي،  النمو  يف  ي�شاهم  واآمن  متطور،  فعال،  بري  نقل 

واملوقع اال�شرتاتيجي لالأردن.

الرسالة
ال�شاملة  التنمية  خطط  يواكب  ومناف�س.  اقت�شادي  متكامل،  بري  نقل  نظام  وتطوير  وتنظيم  تخطيط 

ويتوافق مع اأف�شل املعايري الدولية.

القيم التي نتبناها
 تتبنى الهيئة يف �شبيل حتقيق اأهدافها القيم التالية:

 التميز يف تقدمي اخلدمة 

 ال�شفافية يف التعامل 

 دقة املعلومة 

 حماية حقوق امل�شغل والراكب 

 ت�شجيع املناف�شة االيجابية 

 حما�شبة االأداء 

 تكافوؤ الفر�س 

 حتقيق العدالة 
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نقل الركاب
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نقل الركاب
مؤشرات وأرقام عن نقل الركاب

خدمة النقل

داخلي

رئي�شي

نقل دويل

تاجري حافالت

تاجري �شيارات �شياحية

النقل ال�شياحي

�شفريات خارجية

خدمة التك�شي

خدمة الليموزين

ركوب �شغري

3728

586

-

-

6815

-

1102

16086

24

حافلة متو�شطة

2864

1277

-

191

-

196

-

-

-

حافلة

630

767

123

286

-

576

-

-

-

املجموع

7222

2630

123

477

6815

772

1102

16086

24

منط النقل

ريا�س اأطفال ومدار�س

جامعات وكليات جمتمع

�شركات وموؤ�ش�شات اخرى

املجموع

اعداد و�شائط النقل اخلا�س املرخ�شة

اخلطوط الرئي�شية يف اململكة موزعة ح�شب فئة املركبة

اعداد و�شائط النقل العام املتخ�ش�شه حتى نهاية عام 2011

عدد اخلطوط
فئة املركبة

و�شائط النقل

6326

794

3021

10141

59758612777672630

املجموعحافلةمتو�شط �شغرية
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املحافظة

عمان

اربد

البلقاء

الكرك

معان

الزرقاء

املفرق

الطفيلة

مادبا

جر�س

عجلون

العقبة

املجموع

املجموع الكلي

عدد اخلطوط

298

335

190

133

49

221

125

65

54

41

35

21

1567

3264

268

10

1

2

92

16

-

61

14

-

-

3728

342

836

259

244

53

558

205

82

95

76

58

56

2864

524

27

19

-

16

23

6

-

-

-

1

14

630

�شغرية

فئة املركبة

حافلةمتو�شطة

اخلطوط الداخلية ح�شب املحافظة وفئة املركبة

7222
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مشاريع نقل الركاب المنجزة خالل العام 2011 

في المجال التشريعي
مت خالل العام 2011 اجناز عدد من الت�شريعات الناظمة لقطاع  النقل 

اإطار عمل موؤ�ش�شي فعال وم�شتدام خلدمات  اإن�شاء  الربي وذلك بهدف 

النقل الربي حيث مت ما يلي :

صدور عدد من التشريعات التالية:
1- اإ�شدار قانون هيئة تنظيم النقل الربي قانون دائم.

2- اإ�شدار نظام ترخي�س �شركات و مكاتب �شيارات التاأجري املعدل.

3- اإ�شدار تعليمات ت�شجيل و ا�شتخدام احلافالت بال�شفة اخل�شو�شية.

4- اإ�شدار تعليمات تنظيم خدمات النقل العام بني اململكة و الدول االأخرى.

5- اإ�شدار تعليمات اأ�ش�س و �شروط منح الرتاخي�س و الت�شاريح ملكاتب التك�شي و ال�شيارات العاملة حتت اإدارتها.

في مجال الدراسات
 دراسة المخطط الشمولي للنقل العام للركاب: 

هدف الدرا�شة:

اإيجاد نظام نقل عام للركاب فعال، متكامل، اآمن، ذو اعتمادية و�شديق للبيئة قادر على مواكبة التطورات وتلبية 

احتياجات كافة �شرائح املجتمع.

خمرجات املخطط للمرحلة االوىل

1- تقدمي التو�شيات الالزمة للمجمعات من حيث اخلدمات واملوقع. 

2- مراجعة الت�شريعات احلالية وتقدمي التو�شيات الالزمة الإعادة هيكلة وتنظيم القطاع. 

3- عمل حتليل ل�شبكة النقل العام والطلب على اخلدمة. 

 مراجعة الرتاخي�س احلالية. 

 االأخذ بعني االعتبار امل�شوحات املعده يف االأعوام 2006-2005. 

 منذجة الطلب احلايل وامل�شتقبلي على اخلدمة. 

4- تقدمي التو�شيات حيال �شبكة النقل العام املقرتحة : 

 هيكلة اخلطوط      عدد الو�شائط الالزمة ونوعها 

5- تقدمي وثيقة املخطط ال�شمويل للنقل العام. 
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تو�شيات الدرا�شة

1- حت�شني الدور التنظيمي واملوؤ�ش�شي لهيئة تنظيم النقل الربي: 

 و�شع �شيا�شة �شاملة للنقل من قبل وزارة النقل. 

 تو�شعة دور الهيئة ومهامها. 

2- حت�شني معايري جودة النقل العام: 

 تقوية العالقة مع اإدارة ال�شري. 

 و�شع موؤ�شرات اأداء قيا�شية. 

 اعتماد موا�شفات عالية لو�شائط النقل العام. 

 تقدمي ون�شر جداول زمنية للرحالت وزيادة تغطية ال�شبكة. 

3- اإعادة هيكلة خدمات النقل العام: 

 تقدمي خم�س م�شتويات من اأنواع اخلطوط. 

 اإعادة ترقيم اخلطوط وتكامل اخلدمة. 

 دعم امل�شغلني لال�شتثمار بالقطاع. 

4- حت�شني مرافق النقل العام: 

 التخطيط الإجراء التح�شينات على املجمعات بالتعاون مع البلديات. 

 اإجراء التح�شينات الالزمة على املجمعات. 

 حتديد مواقف حتميل وتنزيل على اخلطوط. 

خالل العام 2011، مت االنتهاء من االإعداد للمرحلة الثانية من املخطط ال�شمويل خلدمات النقل العام واملت�شمنة 

درا�شة العرو�س املقدمة من ال�شركات الإمتام اعمال املرحلة الثانية من اجل تطبيق خمرجات املرحلة االوىل على 

اأحد املحافظات االأردنية وعمل نظام تعرفة جديد وو�شع اأن�شب ال�شيا�شات لدعم اأجور النقل.
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في مجال البنى التحتية:
تطوير البنية التحتية لـ )10( مراكز انطالق ووصول في )10( محافظات

الهدف من امل�شروع 

رفع الكفاءة الت�شغيلية خلدمات النقل العام وحت�شني نوعية اخلدمات املقدمة يف مراكز االإنطالق والو�شول.

مربرات امل�شروع

 عدم توفر اخلدمات اال�شا�شية يف معظم مراكز االنطالق و الو�شول كاالنارة، املقاعد، 

  الوحدات �شحية، املظالت.

 عدم وجود �شواخ�س تبني ا�شماء اخلطوط او لوحات معلومات ار�شادية حتتوي املعلومات

  اال�شا�شية عن اخلطوط.

 عدم وجود انظمة ت�شريف ملياه االمطار يف املجمعات .

 عدم �شالحية املظالت حيث انها ال تفي بخدمة الراكب وامل�شغل.

 عدم وجود جزر و�شطية كافية.

 كرثة الب�شطات داخل املجمعات واعاقتها حلركة الركاب وو�شائط النقل.

 ت�شابك م�شارب اخلطوط بع�شها ببع�س.

 ع�شوائية دخول وخروج  و�شائط النقل يف املجمعات. 

مراحل امل�شروع

املرحلة االأوىل

املرحلة الثانية 

املرحلة الثالثة

مراحل التنفيذ

تاريخ البدء

تاريخ االإنتهاء

مراحل التنفيذ

تاريخ البدء

تاريخ االإنتهاء

مراحل التنفيذ

تاريخ البدء

تاريخ االإنتهاء

املرحلة االأوىل )البدء بالدرا�شات الفنية الإعادة تاأهيل واإن�شاء مراكز 

االإنطالق يف حمافظات ماأدبا ، جر�س، الكرك(

املرحلة الثانية )البدء بالدرا�شات الفنية الإعادة تاأهيل واإن�شاء مراكز 

االإنطالق يف حمافظات اربد ،الطفيلة، عجلون، البلقاء(

املرحلة الثالثة)البدء بالدرا�شات الفنية الإعادة تاأهيل واإن�شاء مراكز 

االإنطالق يف حمافظات معان ، املفرق،الزرقاء(

طرح العطاءات الالزمة وتنفيذ اأعمال 

املرحلة االأوىل

  طرح العطاءات الالزمة وتنفيذ 

اأعمال املرحلة الثانية

طرح العطاءات الالزمة وتنفيذ اأعمال 

املرحلة الثالثة

2010/9

2011/2

2011/7

2011/2

2011/7

2012/1

2011/1

2011/6

2011/12

2012/5

2012/10

2013/3
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  وحتى نهاية عام 2011 مت اإحالة عطاء االإ�شراف والتنفيذ الإعادة تاأهيل مراكز االإنطالق والو�شول يف كل من 
املدن التالية )ماأدبا، جر�س، الكرك( /املرحلة االأوىل ومت تفوي�س دائرة االأبنية احلكومية ملتابعة اأعمال التنفيذ، 

ت�شليم  )اإربد والطفيلة والبلقاء وعجلون( حيث مت  الثانية وت�شمل حمافظات  املرحلة  اأعمال  اإجناز  ويتم حاليا 

الت�شاميم االأولية ملجمع ال�شلط اخلارجي وجممع الطفيلة وجممع عمان اجلنوبي يف اربد و جممع عجلون و يتم 

التن�شيق مع البلديات املعنية متهيداً الإعداد املخططات النهائية.

وفيما يتعلق بتنفيذ عطاءات املرحلة االوىل يبني اجلدول التايل ن�شب االجناز لتلك امل�شاريع ولغاية نهاية العام 

:2011

مركز االنطالق الموحد لوسائط النقل الدولي
الهدف من امل�شروع:

الدويل. النقل  لو�شائط  العمل  �شوق  وتنظيم  اجلودة  عالية  ومبوا�شفات  موحد،  انطالق  حمطة  توفري 

خالل العام 2011 مت ا�شتكمال اعمال امل�شروع والبدء با�شتالمه بال�شكل النهائي، حيث مت طرح امل�شروع وفق 

نظام )BOT( بعد اإحالته على الوحدة  اال�شتثمارية يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي وبكلفة اإجمالية 

بلغت )4( مليون دينار اأردين. ويتوقع اأن يتم اإ�شتالم اأعمال امل�شروع النهائية مع منت�شف عام 2012 .

امل�شروع

جر�س

الكرك

ماأدبا-املجمع ال�شمايل

ن�شب االإجناز

%17

%18

%44
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مشروع تطبيق أنظمة النقل الذكية

النقل ونظام حت�شيل  اأ�شطول  )ITS( الذي يت�شمن مراقبة  النقل الذكي  ا�شتخدام نظام  اإىل  الهيئة  ت�شعى 

االأجرة الكرتونياً التي �شيتم تطبيقها على حافالت النقل العام، من خالل اال�شتخدام الفعال لالت�شاالت 

اإدارة النقل القائمة من اجل اال�شتفادة املثلى من املركبات، وكفاءة  احلديثة وتكنولوجيا املعلومات يف نظم 

الوقود، واالأمان، وحركة املرور وامكانية تطبيق الدعم لالأجور.

الهدف 

 جمع املعلومات املتعلقة بالركاب) اأعداد الركاب (.

 تنظيم وتقييم حركة احلافالت على الطرق .

 احل�شول على املعلومات الالزمة والدقيقة عن م�شارات احلافالت )املغادرة، والقادمة (.

 ا�شتخدام انظمة البطاقات الذكية يف احلافالت وذلك لت�شهيل اجراءات حت�شيل االجور .

 توفري طرق اكرث مالئمة جلمع االجور.

 حت�شني ر�شا الركاب .

 العمل على حت�شني ادارة ا�شطول النقل وعمل احلافالت.

 تعزيز ال�شفافية يف قطاع النقل العام.

 حت�شني �شورة و�شائط النقل العام .

مكونات امل�شروع 

 يتكون نظام النقل الذكي من االجزاء الرئي�شية التالية:

)Fleet Monitoring System( نظام ادارة ا�شطول النقل  

)Electronic Fare Collection System( نظام التح�شيل االلكرتوين لالجور  

)Clearing House  Operations Management( غرفة ادارة العمليات  

)Clearing House( مقا�شة لتوزيع االيراد  

وخالل العام 2011 مت طرح العطاء وتقدمت العديد من ال�شركات وقامت الهيئة بدرا�شة كافة  العرو�س 

املقدمة .
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في مجال االستبدال التحديثي لوسائط النقل

مت �شطب وحتديث )1654( وا�شطة نقل خالل االأعوام )2008-2011(، وخالل العام 2011 مت حتديث 277 

وا�شطة نقل تعمل �شمن �شالحيات الهيئة كما هو مو�شح بال�شكل، حيث هدف هذا القرار اىل توفري خدمة 

البيئة،  املرورية، حماية  ن�شبة احلوادث  واآمنة، تقليل  ذات فعالية واعتمادية بو�شائط نقل حديثة  نقل عام 

تقليل تكاليف �شيانة املركبات، وتقليل ا�شتهالك الوقود ورفع معدل ال�شالمة العامة.

600

376

521

480

277

500

400

300

200

100

2011201020092008
0

عدد وسائط النقل المحدثه
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نقل البضائع على الطرق
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مؤشرات وارقام عن نقل البضائع على الطرق
احصائيات نقل البضائع

منط النقل

احلاويات

الب�شائع

ال�شيارات

املثقالت

املربد

االغنام واملوا�شي

الزيوت النباتية

النفط اخلام

الباطون اجلاهز

املجموع

عدد ال�شاحنات

)الروؤو�س القاطرة(

متو�شط عمر

 اال�شطول
ن�شبة ال�شركاتملكية ال�شركاتن�شبة االفرادملكية االفرادعدد املقطورات

عدد ال�شركات

83

53

13

7

6

2

3

68

3

238

%36.6                    5544                 %63.4                  9617                    14.1                      15388                          15161

عدد الروؤو�س القاطرة )ال�شاحنات(  الرتاكمي حتى نهاية العام 2011

اعداد ال�شركات الرتاكمي ح�شب التخ�ش�س للعام 2011
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أهم اإلنجازات
تعنى  التي  الت�شريعات  ملراجعة  واخلا�س  العام  القطاعني  من  بالقطاع  املعنيني  كافة  من  جلنة  ت�شكيل   -1

وامل�شوؤوليات  النقل  �شوق  اىل  الدخول  يف  احلا�شلة  االختالالت  �شوء  يف  الطرق  على  الب�شائع  بنقل 

وال�شرورية  الهامة  املوا�شيع  العديد من  اللجنة اىل  النقل وقد خل�شت  والعالقات بني اطراف عملية 

التي تقوم الهيئة مبعاجلتها من خالل تعديل القانون املوؤقت رقم )28( ل�شنة 2010 املعدل لقانون نقل 

الب�شائع على الطرق رقم )21( ل�شنة 2006 ا�شافة اىل اعداد م�شودات لنظام ترخي�س وت�شنيف الناقلني 

وو�شطاء ال�شحن ونظام تنظيم خدمات مرافق نقل الب�شائع على الطرق. 

2-  تفعيل العمل بوثيقة النقل على منط نقل احلاويات من ميناء العقبة كمرحلة اأوىل للحفاظ على حقوق 

كافة اأطراف عملية النقل وب�شورة اإلكرتونية ومبا يتفق واأحكام قانون نقل الب�شائع على الطرق رقم

 )21( ل�شنة 2006 وتعديالته.

3- ا�شدار قرار جمل�س الوزراء رقم )2202( تاريخ 2011/9/29 .والذي ن�س على حتديد احلد االدنى الأجور 

النقل ملحور النقل الرئي�شي )العقبة – عمان ( بواقع )11,00دينار / طن للب�شائع العامة ( و )11,50(

دينار / طن للحاويات ي�شاف اليها )30%( بدل عودتها فارغة اىل ميناء العقبة ( وملدة �شتة ا�شهر ا�شتنادا 

الأحكام املادة )4/ب( من قانون املناف�شة رقم )33( ل�شنة 2004 بهدف احلفاظ على ا�شتقرار ا�شعار النقل 

يف �شوء امل�شاربات احلادة باالأجور وتدين م�شتوى االجور عن الكلف.

ال�شنع �شنة 

1959-1955

1964-1960

1969-1965

1974-1970

1979-1975

1984-1980

1989-1985

1994-1990

1999-1995

2004-2000

2009-2005

2012-2010

املجموع

املئوية الن�شبة 

اأعداد ال�شاحنات اململوكة لل�شركات

1

0

2

5

31

238

258

272

1574

2088

972

103

5544

%36.6

اأعداد ال�شاحنات اململوكة لالأفراد

3

2

3

9

113

751

1214

1063

3441

2476

538

4

9617

%63.4

املجموع

4

2

5

14

144

989

1472

1335

5015

4564

1510

107

15161

%100

اأعداد ال�شاحنات الثقيلة العاملة يف اململكة ح�شب ملكيتها و�شنة ال�شنع
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رقم الوزراء  جمل�س  قرار  وا�شدار  العمل  �شوق  اىل  ال�شاحنات  دخول  من  مزيد  من  احلد  �شيا�شة  اتباع   -4

2011/12/13  مبنع حتويل فئة املركبة امل�شجلة واملرخ�شة من �شيارة �شحن اىل روؤو�س  279 (  تاريخ   (

قاطرة اال بالتوافق مع قرار حظر ا�شترياد الروؤو�س القاطرة التي م�شى على عمرها اكرث من �شنة ت�شبق 

�شنة التخلي�س  .

الداخلي  التموين  عطاءات  مثل  الكربى  النقل  عطاءات  لطرح  املعنية  اجلهات  مع  الفاعلة  امل�شاركة   -5

اال�شرتاتيجية  لل�شلع  النقل  خدمات  تزويد  ل�شمان  وم�شتقاته  اخلام  النفط  نقل  وعطاءات  واخلارجي 

بامل�شتوى اجليد وال�شعر املنا�شب . 

6- ا�شتالم ما م�شاحته)50( دومن من ارا�شي جابر لغايات ايجاد �شاحة مبيت وم�شربة لل�شاحنات املتوجهة 

من واىل املنطقة احلرة االردنية ال�شورية امل�شرتكة.

7- تعزيز ال�شالمة العامة على الطرق من خالل تفعيل وتطبيق التخ�ش�شية يف حتميل الب�شائع ب�شاحنات

تتالءم مع الب�شاعة املنقولة وعلى وجه اخل�شو�س الب�شائع التي ت�شكل خطراً عند نقلها على   

الطرقات بالتعاون والتن�شيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.

النقل قطاع  يف  العاملني  للمدراء  املهنية  اجلدارة  دورات  خالل  من  القطاع  بهذا  العاملني  كفاءة  رفع   -8

الربي التي يعقدها نادي ال�شيارات امللكي االأردين بالتعاون مع االحتاد العربي للنقل الربي بعد اأن مت

على للنقل  الدويل  االحتاد  قبل  من  الدورات  هذه  الإعطاء  املنطقة  يف  اإقليمي  كمركز  النادي  اعتماد 

الطرق )IRU( حيث مت عقد )4( دورات خالل عام 2011.

9- متابعة اتفاقيات النقل من خالل جلان النقل امل�شرتكة بهدف ت�شهيل عمليات النقل بني االردن والدول

املجاورة وال�شديقة ا�شافة اىل ايجاد ا�شواق عمل جديدة لل�شاحنات االردنية يف �شوء الفائ�س احلايل يف 

حجم اال�شطول كما هو احلال يف ال�شماح لل�شاحنات االردنية بالدخول الفارغ اىل جمهورية م�شر العربية 

والتحميل منها اىل بلد ثالث.

10-تقدمي الت�شهيالت الالزمة ل�شمان ان�شياب الب�شائع وبخا�شة املنتوجات الزراعية االأردنية اىل االأ�شواق

اخلارجية مبا فيها الدول االأوروبية  يف ظل االأو�شاع ال�شاندة يف املنطقة .
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النقل  بالسكك الحديدية
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المؤسسات العاملة في مجال النقل السككي في األردن

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي األردني
 يبلغ طول ال�شبكة التي مت ت�شغيلها من قبل املوؤ�ش�شة 217 كم، وتقوم املوؤ�ش�شة بنقل الركاب بني عمان ودم�شق، 

وكذلك نقل الب�شائع ح�شب الطلب.

مؤسسة سكة حديد العقبة
 يبلغ طول ال�شبكة التي يتم ت�شغيلها حوايل 292 كم، حيث تعمل املوؤ�ش�شة على نقل الفو�شفات من مناجم 

        الفو�شفات اإىل ميناء العقبة

انجازات قطاع النقل السككي خالل العام 2011 
 مت اعداد ا�شرتاتيجية قطاع النقل ال�شككي لالأعوام 2014-2012 .

 حتديث درا�شة ان�شاء ربط اخلط احلديدي ل�شكة حديد العقبة اىل منجم ال�شيدية وان�شاء حمطة موؤقتة 

        لتفريغ وحتميل الفو�شفات يف املنطقة الواقعة بني حمطة عمران ووادي اليتيم حلني تنفيذ م�شروع ال�شبكة

        الوطنية لل�شكك احلديدية وانتقال امليناء اىل موقعه اجلديد.

 مت اعداد م�شودات الت�شريعات الناظمة مبوجب قانون ال�شكك احلديدية املوؤقت رقم)32( ل�شنة 2010 وهي :

        1-  نظام الرتخي�س، تعليمات فح�س واعتماد �شائقي القطارات، تعليمات وا�ش�س معايري ال�شالمة واالمن، 

               واالطار العام ملوا�شفات القاطرات وال�شاحنات واخلطوط احلديدية .

         2 - قامت موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة بنقل )2055204( طن من فو�شفات لغايات الت�شدير غرب ميناء العقبة.

100% من خطة       3- مت اجناز م�شروع �شيانة املعدات املتحركة )القاطرات( يف موؤ�ش�شة �شكة العقبة وبن�شبة 

            ال�شيانة .

       4- مت اجناز م�شروع �شيانة وتاأهيل البنية التحتية للخطوط احلديدية يف �شكة حديد العقبة وبن�شبة %94 .
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النفقات الرأسمالية
 وأداء وحجم االستثمار
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النفقات الرأسمالية 2011-2009 

المؤشرات 
 ن�شبة التغري يف امل�شروف على امل�شاريع الراأ�شمالية

المخرجات 
زيادة االنفاق الراأ�شمايل على امل�شاريع والربامج امل�شاندة عام 2011 عن عام 2010 بن�شبة )62%(  وت�شمنت النفقات 

الراأ�شمالية تنفيذ امل�شاريع والربامج امل�شاندة �شمن خطة الهيئة وعلى النحو التايل :

 م�شروع اإعداد املخطط ال�شمويل خلدمات النقل العام 

 درا�شة الر�شا عن خدمات النقل العام 

 متابعة ان�شاء مركز االنطالق املوحد للنقل الدويل

 م�شروع دعم االأجور لطلبة اجلامعات الر�شمية

 م�شروع ان�شاء واعادة تاأهيل مراكز االنطالق والو�شول. 

 االدارة واخلدمات امل�شاندة و�شملت ادامة وت�شغيل وتطوير قاعدة البيانات وجتديد الرخ�س   

  والربجميات وجتهيز وتاأثيث . 

2623882

201120102009

1616655

535098

المنفق على المشاريع

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000
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توجيه االنفاق الرأسمالي 2011-2009

اثاث و�شيارات

مكاتب التاجري

ال�شياحي

�شركات االإ�شتثمار

)حت�شن يف التح�شيل(

ايرادات حجز

 كفاالت

ايرادات ك�شفايرادات خمتلفةايرادات خدماتر�شوم تراخي�س

م�شروف تطوير االنظمة

وال�شبكات

م�شروف امل�شاريع

3000000

2000000

2623882

1546978

222015

159519

34535

27501
107421

975835142

1500000

1000000

500000

0

2500000

2011

2010

2009

900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

122223

136457
9700

40286
4976

300

25250

25350 25250

62605

89576

472816

713206

762687 746730.88

100427.5
81882

44021

6636

63971

28628

5286

448

493 1250259

أداء االستثمار

انخفا�س ن�شبة التح�شيل حيث بلغت عام 2011 )81.6%( مقارنة مع  عام2010)89.9( .

حجم االستثمار

حجم االإ�شتثمار  للعام 2011

نوع الن�شاط

نقل الركاب

نقل الب�شائع بال�شاحنات

حجم االإ�شتثمار/دينار اأردين

34247986

412217000
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رضا متلقي خدمة النقل العام 
للركاب
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الدراسة المسحية لرضا متلقي خدمة النقل العام للركاب   
)2012- 2011(

قامت هيئة تنظيم النقل الربي باإعداد الدرا�شة امل�شحية لر�شا متلقي خدمة النقل العام للركاب )2012-2011( 

من خالل اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة بامل�شوحات، حيث بلغت عينة املبحوثني )2307( منهم )2120( راكب و)187( 

�شائق، موزعة على )12( حمافظة. وتتوزع بالت�شاوي على اخلطوط الداخلية واخلارجية )50% خارجي(، )%50 

داخلي( باالإ�شافة اإىل )15( �شائق كعينة �شائقني من كل حمافظة ومبجموع و�شل  )187( �شائق، حيث بلغت ن�شــبة 

76%(، وعلى م�شتوى املحافظات بينت النتائج ان اعلى ن�شبة ر�شا  الر�شـــــــــــــــــا عن ا�شتخدام النقـــــــــل العـــــــــــــــــــام ) 

يف حمافظة البلقاء بواقع )61%( بينما كانت ادنى ن�شبة ر�شا يف حمافظة معان بواقع )42%(، حيث مت ا�شتخدام 

املقيا�س االوروبي اخلا�س بر�شا الركاب عن النقل العام.

اهم نتائج الدراسة
1- غالبية الركاب من فئة 19-26 بواقع )46.3 (

2- غالبية الركاب ممن ي�شتخدمون النقل العام كانت دخولهم للفئة )300-151(

3- غالبية الركاب ي�شتخدمون و�شائط النقل العام ب�شكل يومي

فئة العمر

اقل من

26-19

37-27

38  فاكرث

االإجمايل

فئة العمر

اقل من 150 دينار

300-151

800-301

800  فاكرث

االإجمايل

اال�شتخدام

يومياً

بع�س املرات اأ�شبوعياً

بع�س املرات �شهرياً

مرة واحدة �شهرياً

عند احلاجة فقط

االإجمايل

%

9.9

46.3

28.4

15.4

100

%

13.6

46.5

37.9

2

100

%

47.1

31.8

10.4

2.3

8.3

100
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4- بينت نتائج الدرا�شة ان غالبية ا�شتخدام و�شائط النقل العام لغايات الذهاب الماكن الدرا�شة

5- بينت النتائج ان اغلبية ايام ا�شتخدام و�شائط النقل العام كانت يومي االحد واخلمي�س 

6- الن�شبة االكرب لفرتة اال�شتخدام لركاب و�شائط النقل العام كانت للفرتة 6-9 �شباحاً

الغاية

العمل

الت�شوق

الزيارة

الدرا�شة

الرتفيه

ال�شفر ملدينة اأخرى

مراجعة حكومية

االإجمايل

اليوم

ال�شبت

االأحد

االثنني

الثالثاء

االأربعاء

اخلمي�س

اجلمعة

جميع االأيام

االإجمايل

فرتة 6-9 �شباحاً

فرتة 9-12 �شباحاً

فرتة 12-3 م�شاًء

فرتة 3-6  م�شاًء

فرتة 6-9م�شاًء

فرتة 9-12 م�شاًء

ما بعد منت�شف الليل 

االإجمايل

%

27.5

10.2

7.9

35.5

3.5

12.2

3.1

100

%

23.8

28.7

21.9

24.9

23.1

32.9

8.7

48.5

100

%

46

27

13

5

6

2

1

100
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امللكية

نعم

ال

االإجمايل

%

24.3

75.7

100

العن�شر

النقل العام جيد للذهاب للعمل

النقل العام جيد للت�شوق

قرب مواقف البا�شات من ال�شكن

معقولية وقت الرحلة

ق�شر وقت االنتظار يف املوقف

عدد الرحالت

توزيع الرحالت على فرتات اليوم

توفر العدد الكايف من احلافالت

االلتزام مبواعيد النقل العام

ال�شعور باالأمان يف املواقف

ال�شعور باالأمان داخل احلافلة

الراحة

االنتقال بني اخلطوط

حداثة املركبات

نظافة املركبة

�شهولة احل�شول على املقعد

معقولية االأجرة

منا�شبة االأجرة للم�شافة

االلتزام بالتعرفة

خدمة ذوي االحتياجات اخلا�شة

البنية التحتية

ن�شبة الر�شا %

83

77

76

82

76

85

84

83

77

75

87

82

82

83

80

78

83

84

81

58

58

الرضا عن خدمات النقل العام للركاب بحسب عناصر المقياس االوروبي 

7- بينت النتائج ان حوايل ثلث م�شتخدمي و�شائط النقل العام ميتلكون �شيارة خا�شة 
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الر�شا عن املظهر العام لل�شائق

االن�شباط داخل احلافلة

توفر الراحة داخل احلافلة

االلتزام بخط ال�شري

االلتزام باحلمولة املقررة

االلتزام بقواعد املرور

االلتزام مبواقف التنزيل

%

42

40

32

51

37

31

48

الرضا عن سلوك السائق
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األنشطة والفعاليات
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 اللقاءات الميدانية مع المعنين بالقطاع

مت خالل العام 2011 عقد العديد من اللقاءات املفتوحة مع كافة املعنيني بقطاع النقل الربي يف كل من املحافظات 

التالية: عجلون، ال�شلط، جر�س، ماأدبا واربد. وتناولت هذه اللقاءات ابرز الق�شايا املتعلقة بالنقل الربي باالإ�شافة 

اىل اال�شتماع ملطالب امل�شغلني واملواطنني واجلهات احلكومية ذات العالقة.

حمالت توعية
نفذت الهيئة خالل العام 2011 حملة توعية اإعالمية م�شرتكة مع مديرية 

اواًل«  وامنك  »�شالمتك  عنوان  حتت  املركزية  ال�شري  العام/ادارة  االأمن 

للتعريف مبخاطر املركبات اخل�شو�شية مقابل اجر وكبديل عن و�شائط 

النقل العام للركاب، وذلك الإبراز اجلوانب ال�شلبية املتعلقة بهذه الظاهرة 

وتوعية الركاب بدورهم للحد من انت�شارها واإظهار مدى انعكا�شها ال�شلبي 

على اأو�شاع العاملني بالقطاع وتوزيع املن�شورات االر�شادية على املواطنني. 

جائزة درع الحكومة االلكترونية العربية لإلبداع 
التفاعلي

لالإبداع  العربية  االلكرتونية  احلكومة  درع  بجائزة  الهيئة  فازت 

حاز  حيث  والر�شمية  احلكومية  الهيئات  مواقع  فئة  عن  التفاعلي 

موقعها الر�شمي كاأف�شل موقع تفاعلي لعام 2010 على م�شتوى االردن، 

للتنمية  العربية  املنظمة  نظمتها  والتي  امل�شابقة  هذه  جاءت  حيث 

احلكومات  جهود  الإبراز  العربية  الدول  جلامعة  والتابعة  االإدارية 

العربية التي اأ�ش�شت مواقع الكرتونية والعمل على مواكبة التطورات 

واخلدمات  املعلومات  وتوفري  العامل  ي�شهدها  التي  التكنولوجية 

احلكومية على �شبكة االنرتنت للجمهور.
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ندوات ومحاضرات 
عقدت هيئة تنظيم النقل الربي بالتعاون مع وزارة ال�شحة ندوة خا�شة ملوظفيها باالإدارة العامة وذلك لتعريفهم 

مبخاطر و�شلبيات التدخني من خالل حما�شرات قدمها اأطباء من الوزارة لهذه الغاية �شمن حملة توعية وذلك 

بهدف احلد من هذه الظاهرة ال�شلبية داخل الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية واالأماكن العامة كامل�شت�شفيات وو�شائط 

النقل العام. 

وفود عربية واجنبية
قامت الهيئة با�شتقبال العديد من الوفود من الدول العربية واالجنبية التي زارت مبنى ادارة الهيئة �شمن زيارتها 

ك�شيوف على اململكة بهدف االطالع على التجربة االأردنية يف جمال تنظيم قطاع النقل العام مثل وفد من وزارة 

النقل واملوا�شالت لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية ووفد اخر من جمهورية رومانيا تراأ�شه ال�شكرتري العام لالحتاد 

ورجال  م�شتثمرين  الربي  النقل  العاملة يف جمال  الكربى  ال�شركات  رومانيا وممثلي  الربي يف  للنقل  الوطني 

اعمال واالجابة على جميع ا�شتف�شاراتهم وتقدمي كافة االي�شاحات الالزمة لهم عن الهيئة. 

مشاركة بالمؤتمرات 
ال�شاد�س للنقل الربي االأوروبي االآ�شيوي والذي مت  املوؤمتر  العام يف  النقل الربي ممثلة مبديرها  �شاركت هيئة 

عقده بالتزامن مع االجتماع الوزاري يف مدينة جورجيا وبح�شور العديد من املنظمات االأع�شاء يف احتاد النقل 

االأوروبي  الربي  للنقل  ال�شابع  للموؤمتر  االأردن  ا�شت�شافة  االعالن  عن  ولقد مت  العامل،  دول  الربي من جميع 

واالجتماع الوزاري يف عام 2013 .

دورات تدريبية
عقد ورعاية دورة اجلدارة املهنية يف قطاع النقل الربي وهذا 

الربي  النقل  ب�شركات  بالعاملني  خا�س  التدريبي  الربنامج 

ومركز  العربي  للنقل  العربي  االحتاد  مع  بالتعاون  وذلك 

املوا�شيع  ابرز  ومن  امللكي،  ال�شيارات  لنادي  العائد  التدريب 

التي ت�شمنتها هذه الدورة ال�شالمة على الطرق، احلوادث، 

االإجراءات املتخذة من قبل ال�شائقني، �شبل الوقاية للعاملني 

اإىل  والو�شول  الت�شغيل  اللوج�شتية،،  االإدارة  القطاع،  يف 

ال�شوق باالإ�شافة للت�شريعات. 
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استراتيجية الهيئة 
)2011 – 2009( 
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السياسة )1( إنشاء إطار عمل مؤسسي فعال ومستدام لخدمات النقل 
العام.

البرامج واالنشطة
 مراجعة اأ�ش�س و�شروط منح الرتاخي�س والت�شاريح 

السياسة )2( رفع الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل العام وتحسين نوعية 
الخدمات المقدمة.
البرامج واالنشطة

 اإن�شاء مواقف حتميل وتنزيل 

 اإن�شاء مركز انطالق موحد لو�شائط النقل الدويل

 نظام متكامل لدفع االجور مبا يف ذلك البطاقات الذكية لغايات تطبيق الدعم لطلبة اجلامعات

         الر�شمية

 تطوير البنية التحتية للنقل العام

السياسة )3( تحسين التنقل لسكان المناطق الحضرية والريفية.
البرامج واالنشطة

 اعداد خمطط �شمويل خلدمات النقل العام

 تهيئة الظروف ل�شركات النقل لربطها مع حاجات  الطلبة وذوي االحتياجات اخلا�شة

 درا�شة قيا�س الر�شى عن خدمات النقل العام

 توفري نظام معلومات الركاب

السياسة )4( تطوير خدمات نقل عام مستدامة بيئيًا.
البرامج واالنشطة

 حتديث و�شائط النقل العام

السياسة )5( رفع مستوى نقل البضائع على الطرق والخدمات المساندة 
والمرافق وتعزيز تنافسيته وتنظيمه.

البرامج واالنشطة
 تعديل قانون نقل الب�شائع على الطرق واالأنظمة والتعليمات ال�شادرة مبوجبه

 تنظيم دخول وخروج ال�شاحنات من واىل املنطقة احلرة ال�شورية االأردنية امل�شرتكة )ا�شتمالك + 

         بنية حتتية(.
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السياسات ومؤشراتها 

موؤ�شر قيا�س االداء

)KPI(

حجم اال�شتثمار 

)مليون(

النفاذية )عدد ال�شكان 

�شمن م�شافة م�شي ال 

تزيد عن 10 دقائق من 

اقرب موقف حتميل 

وتنزيل للبا�شات(

عدد البا�شات /1000 

ن�شمة 

درجة الر�شا عن 

خدمات النقل العام 

كثافة ال�شبكة 

متو�شط العمر 

الت�شغيلي للبا�شات

العدد الرتاكمي 

للناقلني املرخ�شني  

)�شركات( للب�شائع  

على الطرق

العدد الرتاكمي 

للناقلني املرخ�شني 

)اأفراد( للب�شائع  على 

الطرق

العدد الرتاكمي ملراكز 

تنظيم دخول وخروج 

ال�شاحنات ومرافق 

النقل

القيمة اال�شا�س 

)2009(

27

%70

1,2

%62

1,2

9

238

-

1

ال�شيا�شة )1( ان�شاء اطار عمل موؤ�ش�شي فعال وم�شتدام خلدمات النقل العام

ال�شيا�شة )2(  رفع الكفاءة الت�شغيلية خلدمات النقل العام وحت�شني نوعية اخلدمة املقدمة

ال�شيا�شة )3( حت�شني التنقل ل�شكان املناطق احل�شرية والريفية

ال�شيا�شة )4( تطوير خدمات نقل عام م�شتدامة بيئيا

ال�شيا�شة )5(  رفع م�شتوى نقل الب�شائع على الطرق واخلدمات امل�شاندة واملرافق وتعزيز تناف�شيته وتنظيمه

القيمة احلالية

20102011

اجلهة املعنية

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

هيئة النقل الربي

اجلهة امل�شاندة

القطاع اخلا�س

القطاع اخلا�س

القطاع اخلا�س

القطاع اخلا�س

القطاع اخلا�س

القطاع اخلا�س

وزارة ال�شناعة 

والتجارة

وزارة ال�شناعة 

والتجارة

وزارة االأ�شغال 

العامة واالإ�شكان

34

%75

1,2
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Chairman’s Message 

I am pleased to present the annual report of the Land Transport Regulatory 
Commission (LTRC) which has been established in line with our government’s 
thrive and directions for merging governmental bodies and institutions.

Since 2010, the government has been keen on drafting new legislations 
necessary for the regulation of land transport in the Kingdom. Our national 
joint efforts have been productive as they culminated, among other things, in 
the enactment of a permanent law for the regulation of land transport. In order 
to help LTRC in achieving its objects and fulfil its mandate, several necessary 
measures have been taken on both the administrative and technical levels.
A new organisational chart has been developed and a three-year strategy for 
the sector has been devised for the period 2012-2014. 

Our efforts have been informed by international applicable concepts, criteria 
and experience and have been translated into a number of programs and 
projects with the aim of improving the sector, developing and automating 
processes, developing technological system, securing the necessary legislative 
and legal environment and increasing the efficiency of human resources, 
which are the key to achievement of our ends and goals.

We are confident that this report will provide those who interact with LTRC 
with a clear understanding on its roles, goals and achievements throughout 
the year 2011.

       Dr. Hashim Al-Masaeed
 Minister of Transport/ Chairman of the Board 
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Foreword

The year 2011 saw a good beginning of the land transport sector. There have 
been several productive and significant yields on the sectorial level. The 
enactment of the Land Transport Law is perhaps a milestone in our march as 
it reflects the government’s keenness on creating an effective and sustainable 
institutional framework for land transport services.

Since LTRC’s establishment, efforts have been made to implement a set of 
procedures that give priority to the enactment of relevant regulatory legislation. 
Another necessity was to devise a strategic plan for the Commission’s work for 
the three years ahead to parallel Royal initiatives and national goals putting 
into account the persistent need for projects that have a significant desirable 
impact on our country and people. 

This report provides all data on the transport of passengers and goods on 
roads and railway. It gives a brief about conducted studies and projects that 
have been or are being implemented. Its figures also highlight expenses 
and revenues that serve as an indicator of the performance and volume of 
investment.

Our thanks and gratitude go to HE the Chairman and the Board members for 
their efforts and insightful guidance.  I also thank all colleague employees at 
LTRC for their dedication, diligence and professionalism. We pray to God to 
help us all in serving our beloved Jordan.

  Engineer Jamil Ali Mujahed
      Director General/ Deputy Chairman 
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Board of Directors

Minister of Transport / Chairman of the Board of Directors 

 HE, Dr. Hashim Al-Masaeed Director General / Deputy Chairman  

 HE, Eng. Jamil Ali Mujahed

Members
 HE, Eng.Waleed Al-Otoum/ Secretary General of the Ministry of 
      Municipal Affairs

 HE, Brigadier General, Hasan Muhaidat/ Public Security 

      Department  Assistant Director for Traffic Affairs

 HE, Eng. Haitham Jwienat/ Manager of Amman Greater 

 Municipality City

 HE, Mr. Atef Al-Botoush/ Private Sector.

 HE, Dr. Wael Tayfour/ Private Sector.
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LTRC in brief

Establishment
The Land Transport Regulatory Commission Law for the year 2011 
provided that (Article 4):

A. There shall be established in the Hashemite Kingdom of Jordan a
Commission bearing the name Land Transport Regulatory 
Commission. It shall be of a legal personality, shall be independent 
financially and administratively and as such may possess movable 
and immovable monies and institute all necessary legal actions in 
pursuance of its objects including entering into contracts and
accepting donations and endowments. It shall have the right to 
adjudication and may be represented in legal proceedings by the
state’s Attorney General or any other attorney it may appoint for
such a purpose.

B. The headquarters of the Commission shall be seated in Amman 
        and it may establish branches or open up offices affiliated thereto
        in any place in the Kingdom.

Goal 
Regulate and monitor land transport and services, and encourage 
investment in the land transport sector in line with the Economic and 
Social Developmental Goals.
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Matrix of Royal Initiatives and National Goals as aligned with 
Institutional Goals

Tasks and Competencies
1. Implement the general policy of land transport.

2. Contribute in meeting demands on land transport services and 
securing such services at a good level and appropriate cost.

3. Set up plans for the land transport services, facilities and path-
ways.

4. Devise plans as required for the creation, operation and imple-
mentation of land transport facilities.

5. Identify and manage sites for land transport facilities in coordina-
tion with competent authorities and supervise their services.

Royal Initiative/ National Goal

Stimulate Business and in-
vestment environment

Stimulate economic growth 
and proceed forward

 with mega 
infrastructure projects

Improve governmetal effi-
ciency, enforce accountability 
and measure governmental 

performance

Improve the efficiency and 
quality of services rendered 

to the public

Institutional Objectives

Create an effective and sustainable institutional 
framework for public transport services

Develop and update legislations that govern the 
transport of goods on roads sector

Improve operational efficiency of public trans-
port services and improve the quality of ren-

dered services
Regulate the entry and exit of heavy cargo trucks 

to and from cities and city centres (apply the 
adopted mechanism in Aqaba in relation to the 

entry and exit of trucks)

Improve mobility of urban and rural populations

Develop environmentally sustainable public 
transport services

Improve mobility of urban and rural populations

Increase operational efficiency of public trans-
port services and the quality of rendered services
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6. Coordinate with competent authorities in developing plans for 
road construction and maintenance programs in the Kingdom 
and submit relevant recommendations in the general interest of 
the beneficiaries.

7. Take necessary precautionary measures to prevent land trans-
port accidents and develop such measures to meet international 
requirements in cooperation and coordination with competent 
authorities.

LTRC’s Vision
An effective and fairly advanced land transport that contributes to 
economic growth and environmental stability and that enhances the 
regional role and strategic location of Jordan.

LTRC’s Mission
Plan, regulate and develop an economically integrated and competi-
tive land transport system that keeps abreast of total development 
plans and optimum international standards.

Our Core Values
LTRC pursues its goals on the basis of the following values:

 Excellence in the provision of services.

 Transparency.

 Accuracy of information.

 Protection of the rights of operators and passengers.

 Promotion of healthy competition.

 Accountability of performance.

 Equal opportunities.

 Justice.
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Passenger’s  Transport 
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Transport of Passengers
Indicators and Figures related to the Transport of Passengers

3728

586

0

0

6815

0

1102

16086

24

2864

1277

0

191

0

196

0

0

0

630

767

123

286

0

576

0

0

0

7222

2630

123

477

6815

772

1102

16086

24

Number of specialised public transport vehicles up till the end of 2011

Transport Service

Inter city

Intra city

International Transport

Bus Rental

Tourist Car Rental

Tourist Transport

Foreign Travel

Taxi Cab Services

Limousine Service

Small Vehicles Medium-
Sized Busses large Busses Total

Mode of Transport

Kindergartens and Schools

Universities and Community Colleges

Companies and other Institutions

Total

No. vehicles

6326

794

3021

10141

Number of Lines
Type of Vehicles

MediumSmall

586 1277 767 2630597

large Bus Total

Number of Licensed Private vehicles of Transport

Main routes in the Kingdom Distributed according to Type of Vehicle
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3264

268

10

1

2

92

16

0

61

14

0

0

3728

342

836

259

244

53

558

205

82

95

76

58

56

2864

524

27

19

0

16

23

6

0

0

0

1

14

630

Internal routes Distributed according to Governorates and Type of Vehicle

Type at Vehicle
Governorate

Amman

Irbid

Balqa

Kerak

Maan

Zarqa

Mafraq

Al-Tafilah

Medaba

Jerash

Ajloun

Aqaba

Sub-Total

Total

 Number of
routes

298

335

190

133

49

221

125

65

54

41

35

21

1567

Small Medium large Bus

7222
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Passenger Transport Projects Achieved in 2011:

Legislations

A number of legislations were enacted in 2011 to govern the land transport 
sector. The aim was to create an effective and sustainable institutional frame-
work for the land transport services. 
The following have been achieved:

The following legislation have been enacted:

 Land Transport Regulatory Commission Law
  (a permanent law)

 Amended bylaws for the licensing of car rental 
 companies and  agencies.

 Regulations for the registration and use of  
       busses for private use.

 Regulations on regulating public transport services between the 
 Kingdom and other countries.

 Regulations on the criteria and conditions for granting licenses 
 and permits to taxi cab agencies and the cars they operate.

 A set of draft legislations related to the sector. Such legislations 
 are still debated as a prelude to their enactment.

Studies

Master Plan for Public Transport of Passengers

Objectives of Study

Create an effective system for the transport of 
passengers that is also integrated, secure, reli-
able, friendly to the environment and capable 
of keeping abreast of changes and meeting the 
demands of all segments of society.
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Outputs of Phase 1 of the Master Plan
1. Submit necessary recommendations on transport means termi-

nals in terms of services and location.
2. Review current legislations and submit relevant recommenda-

tions for the restructuring and regulation of the sector.
3. Conduct an analysis of the public transport network and demands 

on the service.

 Review current licenses

 Consider surveys conducted in the period 2005-2006.

 Model current and future demands on services.

 Submit recommendations for the proposed public trans 
   port network.

 Structure of lines.

 Number and types of required means of transport.
4. Submit a master plan for public transport

Recommendations of Study

1. Improve LTRC’s organizational and institutional role:

 A comprehensive transport policy to be devised by the 
   Ministry of Transport.

 Augment LTRC’s role and mandate.
2. Improve the quality standards of public transport:

 Strengthen ties with traffic administration.

 Introduce standard performance indicators.

 Adopt high specifications for public transport means.

 Submit and disseminate schedules for travels and in
   crease network coverage.

3. Restructure public transport services:

 Provide for five-level types of lines

 Renumber lines and ensure integrated services

 Support operators to invest in the sector
4. Improve public transport facilities:

 Plan for introducing improvements to public transport. 
    terminals in cooperation with the respective municipalities.
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 Affect required improvements on public transport com.
      pounds.

 Identify loading and unloading terminals on lines.

Through the year 2011, the second phase of the master plan for public 
transport services has been concluded. It included examination of pro-
posals by companies for the completion of Phase 2 for the implementa-
tion of the outputs of Phase 1 in one governorate, the introduction of 
a new tariff system and drawing up of optimum policies to subsidise 
transport fares.

Infrastructure
Develop the infrastructure of (10) bus terminals in (10)  
governorates

Objective of Project

Increase operational efficiency of public transport services and im-
prove quality of services rendered in departure and arrival terminals.

Rationale

- Lack of basic services in the majority of departure and arrival ter-
minals such as lighting, desks, sanitary units and shades.

- Lack of sings denoting names of lines or informative plates with 
basic information about the lines.

- Lack of rain water drainage systems in public transport terminals.

- Inefficiency of shades for the use of passengers and operators.

- Lack of adequate medians.

- Presence of large numbers of stalls in public transport terminals 
impeding the passage of passengers and means of transport.

- Interlaced lines.

- Disorganized entry and exit of transport means to and from pub-
lic transport terminals.
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Phases of Project

  
By the end of 2011, a tender was offered for the supervision and imple-
mentation of departure and arrival terminals in Medaba, Jerash and Ker-
ak (Phase 1). The Governmental Building Department was mandated to 
follow up with the implementation process.  Currently, Phase 2 is being 
implemented covering the governorates of Irbid, Al-Tafilah, Balqa and 
Ajloun in respect of which preliminary designs were submitted for Sult 
External Terminal, Al-Tafilah Terminal, Amman Southern Terminal in Irbid 
and Ajloun Terminal.  Work is being coordinated with respective munici-
palities as a prelude to the preparation of the final plans.

In respect of implementation of Phase 1 tenders, the following table 
gives basic information on the situation of projects until the end of 2011:

Stages of
 Implementation

Date of
 Commencement

Date of Completion

Stages of
 Implementation

Date of 
Commencement

Date of Completion

Stages of 
Implementation

Date of Commencement

Date of Completion

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 1: Conduct technical studies for the 
rehabilitation and construction of departure 
and arrival terminals in Medaba, Jerash and 

Kerak governorates

September 2010

January 2011

Phase 1: Conduct technical studies for the 
rehabilitation and construction of depar-

ture and arrival terminals in Irbid, Al-Tafilah, 
Ajloun and Balqa governorates

February 2011

June 2011

Phase 1: Conduct technical studies for the 
rehabilitation and construction of departure 

and arrival terminals in Maan, Al-Mafraq, 
Zarqa governorates

July 2011

December 2011

Tendering and imple-
mentation of Phase 1 

activities

February 2011

May 2012

Tendering and 
implementation of Phase 2 

activities

July 2011

October 2012

Tendering and
 implementation of Phase 3 

activities

January 2012

March 2013

Number of Tender
Jerash
Kerak

Medaba - N- Terminal

Percentage of achievement
17%
18%
44%
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Consolidated Set – Out Center

Objective of Project
Provide for a unified terminal with high quality specifications and regulate the 
labour market for international transport means. 
The project’s works were completed in 2011 and it is in the process of delivery 
having been tendered on a BOT basis to the investment unit at the Social Secu-
rity General Corporation. The project cost valued JD4 million. The final delivery 
of project’s works is expected in mid-year 2012.

Intelligent Transportation System (ITS) Application Project

LTRC seeks to employ Intelligent Transportation System (ITS), which 
serves, among other things, to monitor the transportation fleet, and 
another system for collecting fares electronically. This project will be 
implemented in public transport shuttle busses through the effective 
use of modern communication and information technology systems in 
existent management systems for the optimum use of vehicles, fuel ef-
ficiency, safety and traffic in addition to the possibility of applying sub-
sidies to fares.

Objectives of Project

 Collect information on passengers (number of passengers).

 Organize and assess movement of shuttle busses on roads.

 Get necessary and accurate information about (departing and 
 arriving) shuttle bus lines.

 Use smart card systems in shuttle busses to ease the collection of 
 fares.

 Provide most appropriate methods for fare collection.



18

 Improve passengers’ satisfaction

 Improve the management of transport fleet and shuttle busses’ 
 work

 Reinforce transparency in the public transport sector.

 Improve the image of public transport means.

Components of Project

ITS is made up of the following elements:

 Fleet Monitoring System.

 Electronic Fare Collection System.

 Process Management Operation Room.

 Clearing Hoarse for Revenues.

In 2011, the project was offered on a public bidding, and LTRC consid-
ered all proposals given by the several companies applying for the ten-
der.
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Modernizing Public Transport Vehicles by Replacement 

A number of 1,654 means of transport were either cancelled or retrofit-
ted for the period 2008-2011.  In 2011, a number of 277 means of trans-
port, operating under LTRC’s jurisdiction, were retrofitted as explained 
in the following graph. The relevant decision was taken with an aim to 
ensure quality and reliable transport services through modern and safe 
means of transport necessary to reduce traffic accidents, protect the en-
vironment, reduce vehicle maintenance costs, reduce fuel consumption 
and improve public safety.
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480
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500

400

300

200

100

2011201020092008
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Road Freight Transport 
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Indicators and Figures on Frieght Transport on Roads.

Statistics on the Transport of Freight

Type of Transport

Containers

Cargo

Cars

Heavy Cargo Vehicles

Fridge

Sheep and livestock

Vegetarian oil

Crude oil

Ready mix concrete

Total

Number of Companies

83

53

13

7

6

2

3

68

3

238

15161     15388                  14.1          9617  63.4%          5544                     36.6% 

Number
of trucks 

(locomotives)

 Percentage
of

individuals 

 Companies’
Property

 Percentage of
Companies

 Number of
trailers

 Average
fleet age

 Individual
property

 Accumulative number of companies according to
specialisation for 2011

Accumulative number of locomotives (trucks) up till the end of 2011
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Key Achievements

1. Form a committee comprised of all stakeholders in the public and 
private sectors to review legislations on the transport of freight on 
roads in light of imbalances besetting entry to transport market 
and mutual responsibilities and relations. The committee cited a 
number of critical issues that LTRC is now addressing by amend-
ing Provisional Law No. 28 for the year 2010 that amends Law Nov. 
21 for the year 2006 on the Transport of freight on Roads. In addi-
tion, LTRC is drafting bylaws for the licensing and categorization of 
transporters and shipment brokers and other bylaws for the regu-
lation of the provision of services by relevant facilities.

2. Reinforce the use of the “Transport Document” with reference to 
containers’ transport as a first stage with the aim of preserving the 
rights of all parties involved in the transport electronically and in 
line with the provisions of the Transport of freight on Roads Law 
No. 21 for 2006 as amended.

3. The Council of Ministers issued decision No. 2202 dated 29/9/2011 
defining the minimum fare for the main transport axis (Aqaba-
Amman) at JD11,00 per ton of general goods, and JD11.50 per ton 
for containers exclusive of 30% to account for the vehicle’s return 
empty to Aqaba Port. The said fare is valid for six months from the 
decision’s date in accordance with Article 4(b) of the Competition 
Law No. 33 for the year 2004 with the aim of maintaining stability 
of transport fares in light of high speculations of wages and low 
wages compared to costs.

4. A policy was adopted to reduce the entry of more trucks into the 
labour market. The Council of Ministers issued its decision No. 279 
dated 13/12/2011 preventing the change of the category of a reg-
istered and licensed vehicle from “cargo truck” to “locomotive” ex-
cept if such a change does not prejudice the decision prohibiting 
the importation of locomotives that are more than one year older 
than the clearance year.

5. Active involvement with competent authorities to offer tenders 
for transport mega projects including, for example, the internal 
and external supply, crude oil and pill derivatives biddings aimed 
at supplying the transport services with strategic commodities of 
freight quality and at an appropriate price.
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6. Acquire a total of 50 Donums of land in Jabir (close to the Syrian 
boarders) to provide for an overnight square for trucks heading 
from and to the Jordanian-Syrian joint free zone.

7. Promote, in coordination and cooperation with all relevant author-
ities, public safety on roads by enforcing and applying specialisa-
tion in terms of having freight transported by appropriate trucks. 
This relates in particular to goods that pose danger when trans-
ported on roads

8. Improve the capacity of workers in this sector through the provi-
sion of professional qualification courses for managers who work 
in the land transport sector. Those courses are held by Royal Auto-
mobile Club of Jordan (RAC) in cooperation with Arab Land Trans-
port Federation. RAC has already been accredited by International 
Road Transport Union (IRU) as an accredited training centre. Four 
courses were held in 2011.

9. Follow up with transport conventions through joint transport com-
mittees with an aim to facilitate transport between Jordan and 
other countries including neighbouring countries and to find out 
new labour markets for Jordanian trucks given the current exces-
sive number of fleet. A good example is the permission given to 
Jordanian trucks to enter Egypt, load freight there and head for a 
third country.

10. Provide facilities as required for securing smooth flow of 
freight particularly Jordanian agricultural products into 
foreign markets including European markets given the 
current situation in the Arab region.
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Railway Transport
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Railway Transport Corporation in Jordan

Jordan - Hejazi Railway Corporation

 The network operated by the Corporation is 217 km long.
         It serves passengers travelling between Amman and Damascus
         but also carries goods upon request.

Aqaba Railway Corporation

 The operated network is around 292km long. It serves in the trans
         port of phosphate from phosphate mines to Aqaba Port.

Railway Transport Achievements in 2011

 A strategy was drafted for the railway transport sector for the pe
         riod 2012-2014.

 A study was updated to link the Hejazi Railway with Aqaba Railway 
        up till Al-Chaidiyah Mines and create a temporary station for
        loading and unloading phosphate in the region between Omran 
        Station and Wadi Al-Yutum until the national railway network
        project is carried out and the port is transferred to its new location.

 Draft legislations were prepared under the Provisional Railway Law
No. 32 for the year 2010.  These are in particular: Licensing Bylaws, 
Train Drivers’ Examination and Accreditation Regulations, Safety 
and Security Standards’ Regulations and the General Framework of 
Specifications of Locomotives, Trucks and Railways.
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 Aqaba Railway Corporation transported 2,055,204 tons of  
        phosphate for export through Aqaba Port.

 A project was completed for the maintenance of locomotives at 
         Aqaba Railway Corporation fulfilling 100% of the maintenance plan.

  94% of a project was implemented for the rehabilitation and
        maintenance of railway infrastructure at Aqaba Railway
        Corporation.
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Financial Statement
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Capital Expenses 2009-2011

Indicators:

 Rate of change in expenses on capital projects.

Outputs:
 An increase in capital expense on projects and ancillary programs 
         for the year 2011 compared to 2010 (at a rate of 62%). 
         Capital expenses included implementation of ancillary projects and 
         programs mentioned in LTRC’s plan as follows:

 Project for drafting the master plan for public transport  services
 A study of customers’ satisfaction with public transport  services
 Following up with the establishment of the unified  international
       departure and arrival terminal.
 Fare subsidy project for public university students
 Project for creation and rehabilitation of departure and arrival
         terminals
 Management and allied services covering sustainability, operation 
         and management of the database and renewal of licenses,
         software and provision of furniture.

2623882

2009 2010 2011

1616655

535098

Spending on Projects

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000
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Investment Performance
Reduction of collection rates to 81.6% in 2011 compared to 89.9% in 2010

Investment volume 2011

3000000
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2623882
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222015
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Passenger’s Satisfaction 
Survey
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A Survey Study on Recipients Satisfaction with Public 
Transport Service (2011-2012)

The Land Transport Regulatory Commission has prepared, through 
a specialized survey company, a survey study on recipients’ satisfac-
tion with public transport service for the years (2011-2012). The survey 
sample of (2307) respondents, which was distributed throughout (12) 
governorates, consisted of (2120) passengers and (187) drivers. The 
satisfaction percentage with public transport service, i.e. (76%), was 
achieved through a sample distributed evenly on internal and external 
lines, i.e. (50% internal) and (50% external), and consisted of (15) drivers 
from each governorate, totaling to (187) drivers. Based on the European 
benchmarking of customer satisfaction with public transport, the results 
showed that the highest satisfaction percentage at the governorate lev-
el was in Al-Balqa Governorate with (61%) whereas the lowest was in 
Ma’an Governorate with (42%).

The most important results of the study

1. The majority of public transport passengers, i.e. (46.3), are within the
    (19-26) age group. 

 
 
 
 
 
 

 

 Age Category

Less than 19

19- 26

27- 37

38 or more

Total

%

9.9

46.3

28.4

15.4

100.0
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2. The majority of public transport passengers are within the (151-300) 
     income category. 

3. The majority of passengers use public transport on a daily basis.

 

4. The results showed that public transport is mostly used for the
     purpose of reaching study destinations. 

 Income

Less than 150

151- 300

301- 800

800 or more

Total

Visit

Study

Entertainment

Travel to another city

Government transactions

Total

Use

Daily

Sometimes weekly

Sometimes monthly

Once monthly

When needed only

Total

%

13.6

46.3

37.9

2

100.0

7.9

35.5

3.5

12.2

3.1

100.0

%
47.1

31.8

10.4

2.3

8.3

100.0
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5. The results showed that public transport is mostly used on Sundays 
     and Thursdays 
 

6. The use of public transport was the highest during the (6 am- 9 am) 
     time period. 

7. The results showed that about a third of public transport passengers
     own a car. 

Day
Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

All days

6 am- 9 am

9 am -12 pm

12 pm- 3 pm

3 pm- 6 pm

6 pm- 9 pm

9 pm- 12 am

After midnight

Total

Own a car

Yes

No

Total

%
23.8

28.7

21.9

24.9

23.1

32.9

8.7

48.5

46

27

13

5

6

2

1

100

%

24.3

75.7

100
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Satisfaction with passenger’s public transport services, accord-
ing to the European benchmarking elements:

Element

Public transport is good to reach work

Public transport is good for shopping

Bus stations are within close proximity to place of residence

The trip travel time is reasonable

Short-time waiting in the bus station

Number of trips

Distribution of trips on day intervals

Availability of enough buses

Punctuality of public transport

Sense of security at bus stations

Sense of security in buses

Comfortability

Transition between lines

Modern vehicles

Cleanliness of the vehicle

Easy access to seats

Reasonableness of fares

Appropriate fare for a distance

No tariff violation

Serving people with special needs

Infrastructure

Satisfaction %

83

77

76

82

76

85

84

83

77

75

87

82

82

83

80

78

83

84

81

58

58
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Satisfaction with the behavior of the driver:

Satisfaction with the general appearance of the driver

Discipline inside the bus

Comfortability inside the bus

Compliance with trip routes 

Abiding by the maximum load capacity

Compliance with traffic rules

Abiding by bus stops 

%

42

40

32

51

37

31

48
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Activities and Events
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Field meetings with stakeholders
A number of open meetings were held in 2011 with all stakeholders in: 
Ajloun, Salt, Jerash, Madaba and Irbid governorates. Those meetings 
highlighted most important issues related to land transport. The meet-
ings brought together operators, the public and relevant governmental 
agencies and each had a voice heard.

Awareness Campaigns
LTRC carried out an awareness campaign in 2011 
jointly with the Public Security Department/Traffic Ad-
ministration. Under the title “Your Safety and Security 
Come First”, the campaign aimed at raising awareness 
of risks involved in accepting paid rides in private cars 
as a substitute of public transport means for passen-
gers. The risks were highlighted with an aim to sense-
tise passengers on their role to put an end to such a 
negative phenomenon that would if left unleashed 
be very harmful for the sector.  Guidance pamphlets 
were distributed among people during the campaign.

Arab E-Government Web Award for Interactive Innovation
LTRC claimed the E-government Award Shield for In-
teractive Innovation.  The award was given in a contest 
organised by the Arab Organisation for Administrative 
Development, which is affiliated with the Arab League. 
The contest aimed at highlighting governments’ efforts 
in establishing their electronic website and coping with 
technology by providing websites that afford custom-
ers smooth accessibility to information and services.
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Seminars and Lectures
LTRC held at its headquarters in cooperation with the Ministry of Heath 
(MoH) a seminar for LTRC staff to sensitize them on the risks and nega-
tive consequences of smoking. Several presentations were made by 
MoH doctors with ending this harmful habit in public departments and 
institutions and public places such as hospitals and means of public 
transport.

Arab and Foreign Delegations
LTRC received several delegations from Arab and foreign countries. The 
delegations visited LTRC’s headquarters to familiarise themselves with 
the Jordanian experience in regulating public transport sector. Key del-
egations came from the Ministry of Transport (Palestine), the Romanian 
National Federation for Land Transport headed by its Secretary General, 
representatives of major companies working in transport, in addition to 
investors and businessmen. LTRC gave them all necessary briefs on its 
work.
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Participation in Conferences:
Represented by its Director General, LTRC participated in the Sixth Euro-
Asian Transport Conference held in parallel with the ministerial meeting 
in the city of Georgia. It was attended by several organisation members 
to the Land Transport Union from all over the world.  Also participating 
in the conference was the Royal Automobile Club of Jordan.  Jordan was 
announced to host the upcoming conference on European Land Trans-
port and the ministerial meeting in 2013.

Training Courses
LTRC concluded and sponsored the Professional Merit Course in land 
transport sector. This training program addresses workers in land trans-
port companies and was held in cooperation with the Arab Transport 
Federation and the training centre of Royal Automobile Club of Jordan.

Main issues discussed in the course were safety on roads, accidents, 
measures taken by drivers, precautionary measures that should be tak-
en by transport staff, logistics administration, operation and accessibility 
to the market in addition to legislations.
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LTRC’s Strategy
 (2009 – 2011)
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LTCR’s Strategy 2009-2011
Policy (1) Creation of an institutional frame row that is effective 
and sustainable for public transport services

Programs and Activities

 Review the criteria and conditions for granting licenses and permits.

Policy (2): Increasing operational efficiency of public transport ser-
vices and improving quality of provided services

Programs and Activities:

 Create loading/unloading stops
    Establish a unified departure terminal for international means of 
       transport
 Create a system for payment of fares including smart cards with the 
       purpose of subsidising fares paid by public university students.
 Develop public transport infrastructure

Policy (3): Improving mobility for urban and rural populations Pro-
grams and Activities

 Prepare a master plan for public transport services
 Link transport companies to the needs of students and persons with 
        disability
 Study satisfaction with public transport services
 Provide for passengers’ information system

Policy (4): Improving public transport services that are environ-
mentally sustainable

Programs and Activities

 Upgrade public transport means

Policy (5): Improving quality of transport of goods on roads, allied 
services and facilities, improving its competitiveness and regulat-
ing it.

Programs and activities

 Amend the law on the transport of goods on roads and any bylaws and
       regulations enacted in accordance therewith.

 Regulate the entry and exit of trucks from and to the Jordanian-Syrian 
       Joint Free Zone (acquisition and infrastructure)
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Policies and their Indicators:

Key Performance 
Indicator (KPI)

Base value
 (2009)

Competent 
Party

Allied 
Party

Current value

Policy (1): Creation of an institutional frame row that is effective and sustainable for 
public transport services

Policy (2): Increasing operational efficiency of public transport services and improv-
ing quality of provided services

Policy (3): Improving mobility for urban and rural populations

Policy (4): Improving public transport services that are environmentally sustainable

Policy (5): Improving quality of transport of goods on roads, allied services and 
facilities, improving its competitiveness and regulating it.

2010 2011

Investment Volume 
(in millions)

Accessibility (number 
of population within a 

maximum of 10 minute 
walk distance from 

nearest bus  loading 
and unloading stop)

Number of shuttle bus-
ses per 1,000 persons

Degree of satisfaction of 
public transport services

Network density

Average operational age 
of shuttle busses

Accumulative number 
of licensed transporters 
(companies) of goods 

on roads
Accumulative number 

of licensed transporters 
(individuals) of goods 

on roads

Accumulative number 
of centres for regulat-
ing the entry and exit 

of trucks and transport 
facilities

27

70%

1,2

62%

1,2

9

238

0

1

38

75%

1,3

60%

1,5

8

235

0

1

34

75%

1,2

70%

1,5

9

238

0

2

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

LTRC

Private Sector

Private Sector

Private Sector

Private Sector

Private Sector

Private Sector

Ministry of
 Industry and

 Trade

Ministry of
 Industry and

 Trade

Ministry of 
Public Works 
and Housing, 

Ministry of 
Municipalities
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