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 عدد سكان متزايد•
 مليون نسمة 53.–
 24من السكان تحت سن % 60–
 الهجرات السكانية الداخلية والخارجية–

 كيلو متر مربع 800•
 نمو متسارع وضغط على البنية التحتية–
 طبوغرافية صعبة–

 مستويات دخول متدنية•
 دينار 8,800معدل دخل االسرة السنوي –
كلفة التنقل من الدخل لالسر % 25-30–

 ذات الدخول المتوسطة والمتدنية
 نسبة مااركة االنا  ف سوق العمل% 14–
 

 عمان



 حجم الطلب
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مليون  7اكثر من •
رحلة يومية 

 داخلية
حوالي مليون •

رحلة من خارج 
 عمان



 أنماط التنقل
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 مقارنة –نسبة استخدام النقل العام 

 نسب استخدام وسائل التنقل
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 زيادة االعتماد على المركبات الخاصة•
 معدل زيادة عدد المركبات سنويا% 8-10–

محدودية البنية التحتية للطرق ومواقف •
 السيارات

 ضعف خدمات النقل العام•
 ربط استعماالت االراضي والبنية القائمة•

 
 
 

 التحديات

مليون 1.9  

800,000 

 عد  المكببات ف عمان



 االثار المتكتبة

كلفة مليار دينار  1•
 الوقت ف التنقل

كلفة مليار دينار  1•
الوقود المستخدم 

 للتنقل ف عمان

من البترول % 40•
المستورد يستخدم ف 

 قطاع النقل

من دخل % 25-30•
االسرة يصرف على 

 التنقل



 تطوير االطار التاريعي والمؤسسي•
 تحديد االحتياجات واالستراتيجيات•

 المخطط الامولي للنقل والمرور–
 تحسين خدمات النقل العام•
 تطوير نظام نقل عام عصري وفعال•

 )BRT(الحافالت عالية التردد –
 )LRT(القطارات الخفيفة والمترو –

 اعادة هيكلة الخطوط والخدمات•
 تبني االجراءات الداعمة•

 السالمة المرورية –
 تنظيم المواقف–
 انظمة النقل الذكية–

 خطة العمل



 حافالت غير مناسبة•

 بنية تحتية ضعيفة•

 عاوائية ف التاغيل•

 عدم االلتزام بالمواعيد•

 طاقة استيعابية محدودة•

 النقل العام؟



زيادة عدد الحافالت ورفع •
 مستوى مواصفاتها

 مواقف باصات حديثة •
انظمة معلومات ودفع •

 الكتروني
 اعادة هيكلة الخدمات•

 حل ماكلة الاركة المتكاملة–
 سرفيس االحياء–
 مراجعة الخطوط–

 دعم الخدماتاسس •
 
 

 تحسين الخدمات الحالية



 تطويكشبكة النقل السكيع
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 السلط
 الجامعة 
 األر نية

 المحطة

 الزرقاء

 مكج الحمام

  وار عين غزال
 المشاغل

 المدينة 
 الكياضية

 مجمع
 الشمال 

 الدوار
 الخامس
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 الحسين
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 مشكوع الباص السكيع

Lagos before Lagos after Amman after 



 بنية تحتية•
 مسارب مخصصة للحافالت–

 محطات تحميل وتنزيل–

 مجمعات–

 )راكب 150-120(حافالت مزدوجة •

 انظمة الكترونية للدفع والمعلومات•

 BRT -الحافالت عالية التك    نظام



 BRT -الحافالت عالية التك    نظام

Passengers/day 
 

31,374,854 

Number of cities 
 

189 
 
 

Total length 
 

4,907 



 كم 32محاور بطول  3•
 مسارب خاصة–
 )راكب 150-120(حافالت مزدوجة –

 مجمعات جديدة –
 

 مشكوع الباص السكيع 

1 
2 
 مسار
 مسار



 تصميم المسارات



 مجمع صويلح 



 نفق الصحافة



 نفق الصحافة

 المحافظة على النفق القائم•
 انااء محطة انتقال للخدمات المغذية•

 
محطة انتقال 
 للخدمات المغذية



 المدينة الكياضية



 

 المدينة الكياضية



زيادة مستوى الخدمة من خالل توفير •
 خدمة مباشرة

محافظات الامال عن طريق مجمع –
 الامال

 الجامعة االردنية وصويلح وغرب عمان–

%  40زيادة حجم الطلب باكثر من •
 )زيادة االيرادات(

 تخفيض الكلف التاغيلية•
 امكانية التاغيل من خالل ماغل واحد–
امكانية استخدام نفس محطات الصيانة –

 والمبيت
 امكانية استخدام نفس المجمعات–

 الزرقاء-الكبط مع مشكوع عمان



 األزمات المكورية
2008 

2012 

2012 



 التقاطعات



 التقاطعات



 إ ارة المواقف



 أنظمة النقل الذبي



Transformation - Seoul 

Cheonggyecheon river (“chung-gye-chun”) 



Transformation - NYC 

Time Square 



...شكرا  

www.ammanBRT.jo 
 مكيحة

 مستدامة

 اعتما ية عالية آمنة

 حديثة
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