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جدول المسارات

رقم الخط

اسم الخط

مسار الذهاب

مسار االياب

1

مجمع المحطة  /المنارة

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الفروسية  /شارع السيدة
هاجر  /ميدان (دوار) النصر  /شارع إبن
منظور  /شارع أبو طالب  /شارع الحر
بن عبد الرحمن  /شارع بالطة  /شارع
المنارة  /شارع عبدالله بن أبي الجهم /
شارع أبو طالب

شارع أبو طالب  /ميدان (دوار) النصر /
شارع السيدة هاجر  /شارع الفروسية
 /شارع الملك عبد الله األول  /مجمع
المحطة

2

مجمع المحطة  /صالحية
العابد  /المغيرات

م.المحطه _ ش الملك عبدالله االول /
اشارة المحطة/يمين ش الفروسيه /
يسار ش رام الله  /يسار ش الطيبه/
يمين ش يزيد بن عبدالملك /يسار
ش امام الحرمين /يسار ش الفاو /
يمين شارع علي عودة_يمين شارع
الحزام /اشارة نادي السباق التفاف
وعودة باتجاه ش الحزام الدائري /
يمين ش محمد المفتي/يمين ش عياد
البرايسه  /استقامة ش فالح البرايسه/
ش عبدالكريم البرايسه/شارع صالحية
العابد( المسجد االبراهيمي)/دوار
صاالت بادي /ولغاية االشارة الضوئية
على مدخل اسكان الكوكا كوال التفاف
وعودة/والتوقف عند سور شركة انهار
المجد للتسويق نهاية الخط

المغيرات  /إسكان التطوير  /مسجد عمر
بن الخطاب  /صالحية العابد  /شارع فالح
البرايسة  /شارع عابد البرايسة  /شارع
محمد المفتي  /شارع الحزام الدائري
 /شارع الفاو  /شارع إمام الحرمين /
شارع يزيد بن عب المغيرات سور شركة
انهار المجد /اسكان التطوير /مسجد
عمر بن الخطاب/صالحية العابد /ش
فالح البرايسه /ش عياد البرايسه/ش
محمد المفتي/ش الحزام الدائري/ش
الفاو/ش امام الحرمين/ش يزيد بن
عبدالملك/ش الطيبه/ش رام الله/ش
الفروسيه/ش الملك عبدالله االول/م.
المحطه  .د الملك  /شارع الطيبة /
شارع رام الله  /شارع الفروسية  /شارع
الملك عبد الله األول  /مجمع المحطة

3

مجمع المحطة  /الحرشة /
المرقب

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الفروسية  /شارع السيدة
هاجر /مخيم األمير الحسن  /شارع صالح
الهمالن  /دوار الندوة (نادي السباق)
 /شارع اإليمان  /شارع السلوى  /شارع
البيت الحرام  /مدرسة المرقب الثانوية
(المرقب)

المرقب  /شارع زيدان حسين بشير /
شارع البيت الحرام  /نفس المسار

4

مجمع المحطة  /طبربور
(كلية الدعوة)

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الجيش  /إشارة عين
غزال  /شارع محمد ضياء الحق  /شارع
الشهيد  /شارع طارق  /شارع عنترة بن
شداد  /شارع سهيل بن عمرو  /شارع
عثمان الحويطات  /كلية الدعوة وأصول
الدين

كلية الدعوة وأصول الدين  /شارع
عثمان الحويطات  /شارع سهيل بن
عمرو  /شارع عنترة ابن شداد  /شارع
طارق  /محطة ركاب الباص سريع التردد
(طارق)  /شارع الشهيد /دوار المشاغل
 /شارع األقصى  /شارع االستقالل /
شارع الملك عبد الله األول  /مجمع
المحطة

جدول المسارات

5

مجمع المحطة  /االتحاد
الرياضي

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الجيش /إشارة عين غزال /
شارع محمد ضياء الحق  /شارع الشهيد
 /شارع طارق  /شارع محمد شريم /
شارع طبربور /شارع جهاد العبسي /
شارع الصمود  /شارع عليان العظمات
 /شارع نوفل بن الحارث  /شارع األمير
فيصل بن الحسين  /دوار الدبابة

دوار الدبابة  /شارع طبربور  /شارع
محمد شريم  /شارع طارق  /شارع
الشهيد  /شارع محمد ضياء الحق /
إشارة عين غزال  /شارع الجيش  /شارع
الملك عبد الله األول  /مجمع المحطة

6

مجمع المحطة  /أبو عليا

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الجيش  /جسر المربط /
شارع األمير راشد بن الحسن  /شارع
ً
البطحاء  /إشارة نايفة  /يمينا شارع
األمير حمزة بن الحسين  /إشارة
طبربور /شارع طارق  /شارع ضيف الله
الهبارنة  /شارع محمد شريم  /شارع
طبربور /شارع مصلح الكوشة  /شارع
النهضة  /شارع بيعة الرضوان  /شارع
محمد الساكت  /شارع خالد بن البكير
 /شارع عمرو بن الجاموح  /شارع عبد
الرسول الحوامدة  /شارع األمير فيصل
بن الحسين  /شارع حسن بني حسن /
مسجد النور

نفس المسار

7

مجمع المحطة  /الونانات

مجمع المحطة  /شارع الملك عبدالله
ً
االول  /إشارة النجمة يسارا  /شارع صالح
العقرباوي  /شارع حامد علي الدعجة /
شارع إبراهيم الحباشنة  /مسجد الرحمة

مسجد الرحمة  /شارع إبراهيم الحباشنة
 /شارع حامد علي الدعجة  /شارع الملك
عبدالله االول  /مجمع المحطة

8

مجمع المحطة  /ماركا
الشمالية  /التطوير الحضري
 /قرية خالد

مجمع المحطة /اشارة المحطة/شارع
الملك عبدالله االول /اشارة نزول
المراعي/يمين شارع تدمر /شارع بالل
بن الحارث /دوار زمزم  /شارع بيعة
العقبة/يمين شارع الحزام /اشارة
ترخيص العمومي /التفاف و عودة شارع
الحزام /يمين معن الدهيسات (مسجد
عمر بن العاص)/يسار ش سجن ماركا/
يسار باتجاه سكن الديار /يمين الدوار
المؤدي الى قرية خالد /ش قرية خالد/
قرية خالد

قرية خالد /ش قرية خالد /الدوار
المؤدي الى سكن الديار /يسارا باتجاه
سكن الديار /يمين باتجاه ش سجن ماركا
/يمين شارع الحزام /اشارة التطوير
التفاف و عوده /يمين ش بيعة العقبه
/ش بالل بن الحارث /ش تدمر /اشارة
المراعي /التفاف و عوده ش الملك
عبدالله االول /اشارة المحطه /مجمع
المحطه

جدول المسارات

10

مجمع المحطة  /جبل النزهة
 /ضاحية االميرالحسن /
الخزنة

مجمع المحطة  /شارع الملك عبدلله
األول  /شارع الجيش  /شارع الملك
علي بن الحسين  /شارع خالد بن الوليد
 /شارع ابو ذر الغفاري  /ميدان النزهة
 /شارع سعيد بن المسيب  /شارع
السلطان قالوون  /ميدان ضاحية األمير
حسن  /شارع كعب بن مالك  /شارع
جبل الرحمة  /شارع النسفي  /شارع
الشهيد  /الجوازات  /شارع نعيم بن
حماد  /شارع سعيد بن زيد  /شارع أنيس
اإليراني  /شارع زيد بن علي لغاية
مسجد النصر المبين

شارع بني مره  /شارع أبو حاتم الرازي
 /شارع نور سلطان باييف  /دوار
المشاغل  /شارع األقصى  /شارع
شرحبيل بن حسنة  /شارع جبل الرحمة
 /شارع كعب بن مالك  /ميدان ضاحية
األمير حسن  /شارع السلطان قالوون /
شارع سعيد بن المسيب  /ميدان النزهة
 /شارع ابوذر الغفاري  /شارع خالد بن
الوليد  /شارع الملك علي بن الحسين /
شارع الجيش  /مجمع المحطة

11

مجمع المحطة  /أبو نصير

مجمع المحطة  /شارع الملك عبدالله
األول  /شارع الجيش  /شارع الهاشمي
 /شارع الشابسوغ  /ساحة الملك فيصل
األول  /شارع الملك حسين  /شارع أمية
بن عبد شمس  /شارع الملك حسين /
ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية)
 /شارع الملكة علياء  /ميدان األمير
زيد بن شاكر (دوار المدينة الرياضية)/
شارع الملكة رانيا العبد الله  /شارع
أحمد الطراونة  /شارع عز الدين الخطيب
التميمي /تقاطع المنهل  /شارع جوهر
الصقلي  /دوار األميرة بسمة  /شارع
أبو نصير  /شارع الكرامة  /شارع الضياء
 /شارع بالط الشهداء  /شارع أبو نصير

شارع أبو نصير  /دوار األميرة بسمة /
شارع جوهر الصقلي  /تقاطع المنهل /
شارع عز الدين الخطيب التميمي  /شارع
أحمد الطراونة  /شارع الملكة رانيا العبد
الله  /ميدان األمير زيد بن شاكر (دوار
المدينة الرياضية) /شارع الملكة علياء /
ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية)
 /شارع الملك حسين  /ساحة الملك
فيصل األول  /شارع الهاشمي  /شارع
الجيش  /شارع الملك عبد الله األول /
مجمع المحطة

12

مجمع الشمال  /شفا بدران

مجمع الشمال  /شارع األردن  /شارع ابن
القيم الجوزية  /ميدان جامعة العلوم
التطبيقية (دوار الثورة العربية الكبرى)
 /شارع األمير طالل بن محمد  /شارع
يوسف العدوان  /شارع محمود الكايد /
شارع علي العدوان  /إشارة شفا بدران
 /شارع العرب  /شارع رفعت شموط /
دوار الترخيص  /شارع المغفرة  /شارع
المساواة  /جامعة البلقاء التطبيقية
(العلوم المالية و المصرفية)

جامعة البلقاء التطبيقية (العلوم
المالية و المصرفية)  /شارع المساواة
 /شارع الفتح  /شارع ياجوز /شارع شفا
بدران  /شارع العرب  /ميدان جامعة
العلوم التطبيقية (دوار الثورة العربية
الكبرى) شارع ابن القيم الجوزية  /شارع
األردن  /مجمع الشمال

15

مجمع الشمال  /الجامعة
اإلسالمية

مجمع الشمال  /شارع االردن  /شارع
الشهيد  /دوار المشاغل  /شارع نور
سلطان باييف  /الجامعة اإلسالمية /
ِإشارة ياجوز  /النبعة

نفس المسار

جدول المسارات

21

مجمع المحطة  /اسكان
البتراء  /ضاحية الفاروق
عمر

مجمع المحطة  /شارع الملك عبدالله
األول /شارع الفروسية /شارع السيدة
هاجر /ميدان (دوار) النصر /شارع أبو
طالب مجمع المحطة /شارع الملك
عبدالله االول/اشارة المحطة/يمينا
شارع الفروسية /شارع السيدة هاجر/
دوار النصر/شارع ابو طالب/يسارا
شارع سعد ابن الحارث/شارع ربيع ابن
عامر /يسار شارع خبيب ابن االسود/
يمين شارع عدن/دوار القهيوي/يمين
شارع ابو طالب/يسار شارع عامر ابن
قيس/يمين شارع الجسور العشرة/
اشارة الدفاع المدني/يسارا شارع
الحكمة(/دوار البنزين)/يسارا شارع
اجنادين -يسارا شارع رفيدة االسلمية/
مسجد رفيدة االسلمية /شارع سعد بن
حارثه /ديوان عمواس  /مسجد عمر بن
عبدالعزيز /شارع ربعي بن عامر /شارع
خبيب بن األسود /شارع عدن /شارع أبو
طالب لغاية تقاطع شارع أبو طالب مع
شارع الزهره (ساحة التدريب)

مسجد رفيدة االسلمية -ثم يسارا شارع
ذو النورين -ثم يسار شارع اجنادين
وصوال لشارع الجسور العشرة-ثم يمينا
باتجاه دوار البنزين -ثم من الدوار يمين
مسيرا شارع الحكمة-يمينا شارع الجسور
العشرة-يسارا شارع عامر بن قيس/
يمينا شارع ابو طالب /دوار القهيوي/
يسارا شارع عدن /يسارا شارع خبيب ابن
االسود/يمين شارع ربيع ابن عامر/شارع
سعد ابن الحارث/يمين شارع ابو طالب/
دوار النصر/شارع السيدة هاجر /يسارا
شارع الفروسية/اشارة المحطة /شارع
الملك عبدالله االول/مجمع المحطة

٢٢

مجمع المحطة  /حي عدن

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله
األول  /شارع الفروسية  /شارع السيدة
هاجر  /شارع أم سلمة  /شارع عدن /
التفاف وعودة من ميدان (دوار) النصر
على شارع عدن  /شارع أبو طالب /
مسجد أسماء بنت أبي بكر

نفس المسار

جدول المسارات

28

مجمع المحطة  /حطين  /أبو
علندا  /المستندة

32

مجمع المحطة  /ضاحية
الحاج حسن  /نزهة سحاب

34

مرج الحمام  /جسر
مستشفى الجامعة األردنية

مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله االول /

دوار منطقة احد قرب سوبر ماركت الفالح/

شارع الجيش  /شارع الهاشمي  /شارع الملك

المسير بشارع زياد بن كعب باتجاه دوار العبدلية

طالل  /شارع االمير الحسن  /دوار الشرق

 /ثم من دوار العبدلية يسارا باتجاه تقاطع

االوسط  /شارع أالمير الحسن  /كلية حطين /

مدرسة اروى /ثم من تقاطع مدرسة اروى

يسارا شارع عبد الكريم الحديد /يسارا اسكان

يسارا مرورا بمسجد الهادي وصوال للشارع

الداخلية -يسارا شارع كمال المدني /يمينا

المؤدي الى مركز زها الثقافي /يسارا باتجاه

شارع يحيى قطان/يمين شارع شاهر صايل

مدرسة المستندة للبنين ثم يمين باتجاه

الحديد/يمين شارع عيسى الصباحين /يسارا

اسكان المستندة /ثم شارع يسار باتجاه اشارة

شارع شحادة الحديد /يمين شارع نوري الحديد/

المستندة /ثم يمين شارع زياد بن كعب /من

دوار مسجد االحسان/يمين شارع محمد بن

دوار اسواق المستندة يمين /دوار قهوة

عبدالملك /يسار دوار ابو علندا/يسار شارع

الشوبكي يسار /من اعلى جسر المستندة /دوار

ابراهيم الراشد الحنيطي /دوار الكارفور /

االصايل باتجاه شارع علي المحمود الحنيطي/

يمين شارع سبتي فالح الحنيطي /دوار زهرة

دوار زهرة االردن ( عربي افرنجي ) /دوار

االردن ( عربي افرنجي) /يمين شارع علي

كارفور/شارع محمد الحنيطي /دوار مسجد

المحمود الحنيطي/دوار صالة قصر االصايل/

االحسان -شارع النوري الحديد /يسارا شارع

اعلى جسر المستندة/دوار قهوة الشوبكي/

شحادةالحديد/يمين شارع عيسى الصباحين/

يمين باتجاه دوار اسواق المستندة /يسار شارع

يسار شارع شاهر صايل الحديد/من الدوار يمين

زياد بن كعب /اشارة اسكان المستندة يسارا

باتجاه شارع احمد مناور الحديد /يمين شارع

 /ثم ثالث شارع يمين /ثم ثالث يسار باتجاه

سليمان الكوز -يسارا دخلة شركة يوسف الخزنة/

مدرسة المستندة للبنين ثم المرور بجانب مركز

يسارا ثم يمينا اشارة االخشاب (حطين) /يمين

زها الثقافي لنهاية الشارع /ثم يسارا باتجاه

شارع االمير حسن ( شارع مادبا)مرورا ب دوار

مركز صحي احد مرورا بمسجد الهادي  /تقاطع

الشرق االوسط/شارع قريش/شارع الهاشمي/

مدرسة اروى يمين /دوار العبدلية يسار شارع

شارع الجيش /اشارة تقاطع النشا /مجمع

زياد بن كعب لغاية دوار منطقة احد  /قرب

المحطة

سوبر ماركت الفالح
مجمع المحطة  /شارع الملك عبد الله االول /
شارع الجيش  /شارع الهاشمي  /شارع الملك
طالل  /شارع االمير الحسن  /دوار الشرق
االوسط  /يمين شارع مصعب بن عمير/اشارة
مجمع الجنوب/يسارا شارع الحرم االبراهيمي/
اشارة الضاحية/يسارا شارع الصخرة المشرفة/
يمين شارع االمير حسن /دوار الجمرك/يسارا

حي ام صوانة دوار الكتاب /شارع ابي بن
معاذ /اشارة اسكان االمن العام/يسارا
شارع سحاب  /تقاطع اهل الكهف _ ش
الحزام الدائري _ ميدان الجمرك _ يمين
ش االمير حسن _ كلية حطين _ ش االمير
حسن _ ش قريش _ ش الهاشمي _ش
الجيش _ مجمع المحطه .

شارع الحزام/تقاطع شركة مرسيدس/شارع
سحاب/اشارة اسكان االمن العام /يمين شارع
ابي بن معاذ/لغاية دوار الكتاب ( حي ام
صوانة).
جسر مستشفى الجامعة األردنية  /شارع
المدينة المنورة  /ميدان اليوبيل الذهبي /
شارع المدينة المنورة  /تقاطع الحرمين  /شارع
المدينة المنورة  /شارع زهران  /ميدان األمير
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هقدهة
تجسد حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة أسمى التطلعات التً تصبو إلٌها فً حماٌة بٌبة العمل
وقطاع النقل ،وأن قواعد مدونة السلوك هذه تم وضعها حماٌة الحقوق لجمٌع العاملٌن فً قطاع
النقل العام ومستخدمٌه وفق المعاٌٌر األخبلقٌة العالٌة وصوال إلى خدمة نقل عام متمٌزة وبٌبة
عمل فضلى.
وتسري هذه المدونة على مستخدمً مرافق ووسابط النقل العام للركاب والعاملٌن فٌها بما فٌهم
المشؽلٌن والركاب والسابقٌن الخاضعٌن لقانون هٌبة تنظٌم النقل البري رقم ( )٤لسنة ٢٠١١
وقانون تنظٌم نقل الركاب رقم  ١٩لسنة  ٢٠١٢وقانون العمل النافذ مع التؤكٌد على ضرورة
االلتزام بؤحكام قانون السٌر النافذ واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبهم.
وٌجب أن ٌمتثل لهذه المدونة إلى جانب القوانٌن واألنظمة المعمول بها فً األردن كافة
المشؽلٌن والسابقٌن والركاب ،وذلك للوصول إلى خدمة نقل عام متمٌزة لبلرتقاء بطرٌقة
التعامل أثناء استخدام مرافق ووسابط النقل العام وذلك من خبلل اٌجاد منظومة اخبلقٌة للتعامل
بثقافة ومهنٌة عالٌة مع جمٌع العناصر المكونة لبٌبة العمل ،وتعزٌز الممارسات االٌجابٌة فً
هذا المجال والحد من الممارسات الخاطبة التً قد ُترتكب من قبل المشؽلٌن والركاب والسابقٌن.
تعتمد التعرٌفات الواردة فً قانون السٌر وهٌبة تنظٌم النقل البري رقم ( )٤لسنة  ٢٠١١وقانون
تنظٌم نقل الركاب رقم  ١٩لسنة  ٢٠١٢واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبهما.
قيونا التي نستند عليها
ترتكز هذه المدونة على أسس العدالة ومبادبها وسٌادة القانون ،وعلى مبادئ المساواة وعدم
التمٌٌز ،والشفافٌة ،والمساءلة ،والنزاهة المهنٌة ،والحٌادٌة ،والثقة ،والمسإولٌة االجتماعٌة
واالنتماء للوطن والمإسسة واإلصرار على تحقٌق رسالتها وأهدافها ،والحفاظ على البٌبة،
وتحمل المسإولٌة.
ومن اهم مرتكزات هذه المدونة هو الحفاظ على حقوق جمٌع أطراؾ منظومة النقل العام
للركاب واحترامهم سواء كانوا مشؽلٌن او ركاب او سابقٌن وكافة العاملٌن فً هذا القطاع.
كما ترتكز هذه المدونة على السعً للتمٌز فً تقدٌم خدمات نقل عام نوعٌة وامنة للركاب تلبً
احتٌاجاتهم وجعلها أكثر تطورا" وفاعلٌة.
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أهداف الودونة
 االرتقاء بالسلوكٌات العامة فً المساحات العامة وتحدٌدا تلك التً تمارس خبلل التنقل
بإستخدام وسابط النقل العام وتعزٌز االٌجابً منها والحد من الممارسات السلبٌة وصوال
لمنظومة نقل عام للركاب تتمٌز بالرقً لجمٌع المواطنٌن.
 االرتقاء بخدمة النقل العام لجعلها متاحة ومنتشرة وآمنة وإرساء معاٌٌر أخبلقٌة ،وقواعد
ومبادئ أساسٌة آلداب العمل فً قطاع النقل العام للركاب ،وقٌم وثقافة مهنٌة عالٌة،
وترسٌخ أسس الممارسات االٌجابٌة.
 تعزٌز مبادىء عدم التمٌٌز على أساس الجنس أو النوع االجتماعً وفق المعاٌٌر الدولٌة
والوطنٌة واحترام حقوق المرأة المستخدمة لوسابط النقل العام.
 رفغ ٚػي اٌؼبٍِيٓ في لطبع إٌمً اٌؼبَ ٌٍزوبة ِٚستخذِي ٚسبئظ إٌمً اٌؼبَ ٚتٛجيُٙٙ
ٔح ٛاألخالليبد اٌٛظيفيخ اٌسٍيّخ ٚأطز االٔضجبط اٌذاتي اٌتي تحىُ سيز اٌؼًّ ٚإٌّسجّخ
ِغ اٌمٛأيٓ ٚاٌتشزيؼبد اٌسبريخ .
ِٛ اجٙخ اٌتّييز ثىبفخ أشىبٌٗ ٚٚضغ حذ ٌٍّضبيمبد اٌتي لذ تمغ ػٍ ٝاٌزوبة ٚاٌزاوجبد
ٚخصٛصب اٌفئبد اٌّّٙشخ ِٓ ِستخذِي إٌمً اٌؼبَ.
 ضّبْ حمٛق اٌؼبٍِيٓ ثبٌٕمً اٌؼبَ ِٓ سبئميٓ ِٚشغٍيٓ ٚوذٌه حمٛق اٌزوبة ِٓ اٌزجبي
ٚإٌسبء ِٓ وبفخ اٌخٍفيبد ٚاألػّبر ٚاٌجٕسيبد.
 اٌّسبّ٘خ في تحذيذ ٚاججبد ٚحمٛق اٌزوبة ٚاٌسبئميٓ ٚاٌّشغٍيٓ ٚاٌؼبٍِيٓ في لطبع إٌمً
اٌؼبَ ٌٍزوبة ِٚسؤٌٚيبت ُٙاٌٛظيفيخ ٚحث اٌّشغٍيٓ ػٍ ٝاصذار أظّخ داخٍيخ ٌّؤسسبتُٙ
ٚتضّيٓ ٘ذٖ االٔظّخ ِجبدئ ٚاحىبَ ٘ذٖ اٌّذٔٚخ استٕبداً اٌ ٝاحىبَ اٌّبدح ( ِٓ )٥٥لبْٔٛ
اٌؼًّ ٚحث ُٙػٍ ٝتحسيٓ ثيئخ اٌؼًّ.
 ضّبْ اٌّسبءٌخ ٚاٌّحبسجخ في تطجيك اٌّذٔٚخ ٚتطجيك اٌمٛأيٓ ٚاٌّؼبييز ٚاألسس اٌّؼتّذح
ِٓ خالي آٌيخ اٌّتبثؼخ ٚاٌّزالجخ ٚاٌشىب.ٜٚ
 تأسيس ٔمطخ ِزجؼيخ ٌجّيغ اٌّؤسسبد اٌؼبٍِخ في لطبع إٌمً اٌؼبَ ٌٍزوبة إلػذاد ِذٔٚبد
سٍٛن خبصخ ث ُٙتتٕبست ِغ طجيؼخ ػًّ ِؤسسبت.ُٙ
 تشجٌع المواطنٌن على استخدام وسابط النقل العام بدال من سٌاراتهم الخاصة وذلك من
خبلل تحسٌن مستوى ونوعٌة الخدمات المقدمة لهم بهدؾ تخفٌؾ االزدحامات المرورٌة
والحد من التلوث البٌبً االمر الذي ٌإدي الى التقلٌل من كلفة فاتورة الطاقة.
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 تذلٌل المعوقات التً تواجه العمال المستخدمٌن لوسابط النقل العام خبلل تنقبلتهم من وإلى
مكان العمل وتوفٌر وسٌلة نقل مناسبة لكبار السن وللنساء ولؤلشخاص ذوي اإلعاقة والذى
ٌسهم فً تعزٌز مشاركتهم االقتصادٌة فً المجتمع.
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هعايير السلىك الوهني للسائقين والوشغلين والركاب العاهلين في قطاع النقل العام
هعايير السلىك الوهني للسائقين












السعً الدابم لتحسٌن األداء وتطوٌر القدرات واالطبلع على آخر المستجدات فً مجال
العمل ،والقٌام بتقدٌم المقترحات التً من شؤنها تحسٌن أسالٌب العمل ورفع مستوى األداء
فً المإسسة.
أداء الواجبات والمهام بنشاط ،وااللتزام بتوجٌهات المشؽلٌن المتعلقة بتنفٌذ العمل المتفق
علٌه وذلك ضمن الحدود التً ال تعرضه للخطر أو تخالؾ أحكام القوانٌن المعمول بها
وتوخً األمانة والنزاهة والدقة والمهنٌة والتجرد وبؤقصى اإلمكانٌات.
إحترام حقوق ومصالح اآلخرٌن دون إستثناء ،والتعامل معهم بإحترام ولباقة وحٌادٌة وتجرد
وموضوعٌة دون تمٌٌز على أساس العرق أو الجنس أو النوع االجتماعً أو المعتقدات
الدٌنٌة أو السٌاسٌة أو الوضع االجتماعً أو السن أو الوضع الجسمانً أو أي شكل من
أشكال التمٌٌز.
عدم اإلفشاء للؽٌر المعلومات والوثابق والمستندات التً تم الحصول أو االطبلع علٌها أثناء
القٌام بالعمل سواء أكان ذلك كتابٌا ً أو شفوٌا ً أو الكترونٌاً ،حتى بعد انتهاء مدة الخدمة.
التعامل بإحترام ولباقة وصدق مع الزمبلء ،والمحافظة على عبلقات سلٌمة وودٌة معهم،
دون تمٌٌز ،والحرص على إحترام خصوصٌاتهم واالمتناع عن إستؽبلل أٌة معلومات تتعلق
بحٌاتهم الخاصة بقصد اإلساءة.
التعاون مع الزمبلء ومشاركتهم اآلراء بمهنٌة وموضوعٌة عالٌة وتقدٌم المساعدة لهم حٌثما
أمكن لحل المشاكل التً تواجههم فً مجال العمل ،والمحافظة عمى جو التنافس فيما بينهم
واالمتناع عن أي تصرف غير الئق قد يضر بمصالحهم.









الحرص على اإللمام بالقوانٌن واألنظمة النافذة وتطبٌقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال
او تمٌٌز.
على السابق مواكبة كل ما ٌتعلق بؤنظمة السٌر واالحكام المتعلقة بعملهم واالطبلع على اخر
المستجدات فً هذا المجال وااللتزام بها ،وعلٌه التصرؾ كمسإول مسإولٌة كاملة عن
واسطة النقل بكافة عناصرها بما فٌها الركاب وتصرفاتهم وسلوكٌاتهم المختلفة وسبلمتهم
العامة.
التواجد فً مكان العمل حسب ما ٌطلب منه وعدم التؽٌب عنه دون الحصول على اذن
مسبق ،وتكرٌس أوقات العمل للقٌام بمهام وواجبات العمل ،وعدم القٌام بؤي نشاط ال ٌتعلق
بواجباته.
الخضوع للفحوصات الطبٌة البلزمة والتً تقتضً طبٌعة العمل ضرورة إجراءها قبل
االلتحاق بالعمل أو بعد ذلك للتحقق من خلوه من األمراض المهنٌة والسارٌة.
إجراء الفحص الٌومً لواسطة النقل قبل قٌادتها بما فً ذلك فحص المصابٌح واإلطارات
وهٌكل واسطة النقل والمقاعد ،واالحتفاظ بقوابم الفحص وإببلغ المرخص له بؤي خلل.
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التقٌد باألحكام والتعلٌمات والقرارات الخاصة بالوقاٌة والسبلمة والصحة المهنٌة الحفاظ
على السبلمة العامة من خبلل التؤكد من توفر معدات اإلسعافات األولٌة وطفاٌات الحرٌق
فً وسابط النقل العام.
تهٌبة وسابط النقل العام للركاب قبل وقت كاؾ من بدء الرحبلت واتخاذ كافة اإلجراءات
الضرورٌة للمحافظة على الجاهزٌة الفنٌة لوسابط النقل لضمان جودة الخدمة المقدمة
للركاب.
المحافظة على نظافة المركبة وسبلمة المقاعد والمرافق.
عدم التدخٌن أو السماح للؽٌر بالتدخٌن داخل واسطة النقل وفً أي وقت من األوقات.
عدم تناول الطعام والشراب او استخدام الهاتؾ أثناء قٌادة وسابط النقل.
عدم تعرٌض حٌاة الركاب للخطر باي سلوك كان اثناء استخدامهم لواسطة النقل والمحافظة
على سبلمتهم.
التزام السابق بالحمولة المقررة قانونا لكل واسطة نقل ضمن المعاٌٌر الموضوعة ووفق
قانون السٌر الناظم.
السماح للراكب/ة بتحمٌل امتعته/ا وفقا للشروط واالحكام المتبعة وعلٌه مساعدته/ا ان لزم
االمر وارشاده الى االماكن المخصصة لذلك.
على السابق االلتزام بتقاضً االجرة المقررة قانونا وفقا لؤللٌة المتبعة.
على السابق االلتزام باستخدام واسطة النقل للؽاٌة المحددة لهذه الواسطة وهً نقل الركاب
من نقاط االنطبلق الى نقاط الوصول المقررة ،وعدم استخدامها ألؼراض شخصٌة او
اؼراض اخرى ؼٌر نقل الركاب.
االلتزام التام بؤوامر وتعلٌمات السٌر وبالسرعات المقررة اثناء االستخدام.
التقٌد بمسار واسطة النقل من نقطة البداٌة إلى النهاٌة وعدم التوقؾ وقطع المسار فً أي
حال من األحوال ،إال فً حاالت حدوث عطل فً واسطة النقل أو فً الحاالت الطاربة التً
قد تعرض سبلمة الركاب للخطر.
االلتزام التام بمحطات التحمٌل والتنزٌل المقررة وفقا للتشرٌعات وعقود التشؽٌل ،تحت
طابلة المسإولٌة
االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك اآلداب والسلوك القوٌم أو تخالؾ
النظام العام ،واالمتناع عن اإلساءة إلى اآلراء السٌاسٌة المختلفة أو المعتقدات الدٌنٌة
لآلخرٌن أو التحرٌض ضدها.
التعامل الحسن مع الركاب والحرص على سبلمتهم أثناء عملٌة النقل بما فٌها الصعود
والنزول من وإلى واسطة النقل عبر اتباع أسلوب قٌادة سلٌمة ومتزنة.
توفٌر المساعدة البلزمة للركاب عند الحاجة سواء كانت مساعدة جسدٌة ،أو إرشادٌة ،أو
عند حدوث مشكلة بٌن الركاب والسعً لحلها بلباقة.
عدم التلفظ على الركاب أو أمامهم بؤلفاظ نابٌة خارجة عن مستوى اللٌاقة
(تلوث سمعً) أو التنابز باأللقاب ،والتعلٌقات الشفهٌة المإذٌة الخارجة عن النظام العام مثل
االفتراءات العنصرٌة.
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عدم اٌذاء الركاب واحترامهم من خبلل المحافظة على الفضاء العام داخل واسطة النقل
والحرص على عدم ازعاج الركاب باألصوات المزعجة مهما كان مصدرها سواء كان
أجهزة التسجٌبلت الصوتٌة او هاتؾ او أي جهاز اخر.
الحرص على توفٌر واسطة نقل خالٌة من أي سلوك شفهً أو بصري أو بدنً مخالؾ
للنظام العام أو أي سلوك آخر من أي نوع من شؤنه أن ٌخلق بٌبة ؼٌر امنة تهدٌدٌة أو
عدابٌة.
الحفاظ على واسطة نقل خالٌة من التحرش الجنسً تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة.
االلتزام بتطبٌق اإلجراءات التً ٌحددها المشؽل للتعامل مع الخروقات والمخالفات للمدونة
و /أو تلك التً تضمنها البرنامج التدرٌبً اإللزامً على المدونة.
إٌبلء أهمٌة للفبات المهمشة من مستخدمً النقل العام وخصوصا المرأة واألطفال وكبار
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واعطاء األولوٌة لكبار السن وذوي االعاقة والنساء
الحوامل ومرافقً االطفال للجلوس فً المقاعد االمامٌة.
احترام حق االطفال فً وجود مقعد مستقل لهم فً واسطة النقل العام وضمان جلوس
األطفال (فوق األربع سنوات) فً المقاعد ولٌس على أحضان اسرهم.
ٌُحظر حٌازة اي ممنوعات او استخدامها (كالمسكرات والمخدرات) واي ادوات ُتستخدم
للعنؾ فً وسابط النقل العام ،ومن كان على دراٌة بمثل هذه المخالفات فعلٌه اببلغ
السلطات االمنٌة المعنٌة واتباع االجراءات التً ٌحددها له المشؽل للتعامل مع هذه الحاالت.
تجنب المنافسة مع سابقً وسابط النقل األخرى سواء على تحمٌل الركاب أو أثناء القٌادة،
تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة.
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السعً لتحسٌن األداء فً تقدٌم أفضل خدمة.
إحترام حقوق ومصالح اآلخرٌن دون إستثناء ،والتعامل معهم بإحترام ولباقة وحٌادٌة وتجرد
وموضوعٌة دون تمٌٌز على أساس العرق أو الجنس النوع االجتماعً أو المعتقدات الدٌنٌة
أو السٌاسٌة أو الوضع االجتماعً أو السن أو الوضع الجسمانً أو أي شكل من أشكال
التمٌٌز.
توفٌر بٌبة عمل آمنة وصحٌة ،وتضمن عدم ممارسة أي تمٌٌز فً موقع العمل وبما ٌتبلبم
مع معاٌٌر العمل البلبق.
االلتزام بجمٌع بنود وأحكام قانون العمل والتشرٌعات الصادرة بموجبه (عقود العمل،
االجازات ،الـؤجور ،السبلمة والصحة المهنٌة وؼٌرها).
التعامل مع السابقٌن والعاملٌن فً قطاع النقل العام للركاب فً كل ما ٌتعلق بؤوضاعهم
الوظٌفٌة على أساس االستحقاق والجدارة والتنافسٌة وتكافإ الفرص وعدم التمٌٌز.
توفٌر بٌبة تراعً احتٌاجات المرأة العاملة أوالمستخدمة لمرافق ووسابط النقل العام (مرافق
صحٌة منفصلة للنساء العامبلت والمستخدمات ،إلخ)....

 التزام المشغل بقانون العمل فيما يتعمق بساعات عمل السائق.












توفٌر فرص التدرٌب المناسب والمستمر لتحسٌن فرص التقدم وتطوٌرالمسار العملً وفقا ً
ألحكام قانون العمل والنظام الداخلً.
كفالة الحق بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطا ووفقا ً ألحكام قانون العمل.
توضٌح مهام السابقٌن والعاملٌن فً قطاع النقل العام للركاب ومسإولٌاتهم وفقا للنظام
الداخلً للمإسسة ان وجد.
توعٌة وتؤهٌل السابقٌن بؤنظمة السٌر واالحكام المتعلقة بعملهم واطبلعهم على آخر
المستجدات فً هذا المجال وتعرٌفهم بان السابق مسإول مسإولٌة كاملة عن واسطة النقل
بكافة عناصرها بما فٌها الركاب وتصرفاتهم وسلوكٌاتهم المختلفة وسبلمتهم العامة.
توعٌة وتدرٌب السابقٌن بشكل مستمر حول المدونة وضمان التزامهم بها والمتابعة والتقٌٌم
ألدابهم ودعمهم للتقٌد بها.
ٌلتزم المشؽل بنشر المدونة لدى العاملٌن لدٌه/ا وللركاب سواء داخل واسطة النقل العام ،أو
خارجا ،أو فً مرافق النقل العام.
على المشؽلٌن وضع اجراءات للعاملٌن والسابقٌن للتعامل مع الخروقات والمخالفات للمدونة
سواء كانت من المشؽلٌن أوالسابقٌن اآلخرٌن أو الركاب وتضمٌنها فً التدرٌب االلزامً
على المدونة.
وضع وتطوٌر قاعدة بٌانات داخلٌة ٌٌتضمن االجراءات التً اتخذت بحق العاملٌن بسبب
مخالفة المدونة.
عدم تحمٌل السابقٌن مسإولٌة ربح أو خسارة الحافلة.
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عدم إلزام السابق باالنتظار لتحمٌل أكبر عدد ممكن من الركاب والذي ٌسبب تؤخٌر فً
االنطبلق.
الزام السابقٌن من قبل المشؽلٌن بالحمولة المقررة قانونا لكل واسطة نقل.
تقدٌم التسهٌبلت البلزمة لمفتش العمل فً أداء مهامه وعدم منعه من الدخول إلى المإسسة
أو أي قسم من أقسامها واإلطبلع على الوثابق والمستندات المتعلقة بالمإسسة والعمل
والعمال وأخذ نسخ منها إن لزم.
اخطار مفتش العمل والجهات الرسمٌة بحوادث وإصابات العمل.

 التزام المشغل باإلعالن داخل وسائط النقل العائدة له عن أرقام الهواتف الخاصة الستقبال
الشكاوى ومخالفات مدونة السموك من الركاب ومعالجتها بسرعة وكفاءة.















احترام حق االطفال فً وجود مقعد مستقل لهم فً واسطة النقل العام.
احترام حق الراكب والراكبة فً مقعد مستقل لكل فرد منهم وعدم اجبارهم على تحمٌل
المقعد أكثر من سعته.
المحافظة على حق الراكب بتوفٌر واسطة نقل حدٌثة ونظٌفة وامنة تلبً احتٌاجاتهم بمن
فٌهم كبار السن وذوي االعاقة والنساء الحوامل ومرافقً االطفال واي شخص بحاجة
للمساعدة كالمرضى.
إلزام السابق بالسماح للراكب بتحمٌل امتعته وفقا للشروط واالحكام المتبعة وعلٌه مساعدته
ان لزم االمر وارشاده الى االماكن المخصصة لذلك.
توفٌر معلومات وإرشادات مكتوبة وواضحة داخل واسطة النقل توضح شروط تحمٌل
األمتعة وموقعها داخل واسطة النقل.
توفٌر لوحة ارشادٌة فً واسطة النقل وفً مكان ٌراه الراكب بوضوح ٌبٌن فٌه مسار
واسطة النقل واالجرة المقررة قانونا.
على المشؽل االلتزام باالجرة المقررة قانونا وفقا لآللٌة المتبعة وتعرٌؾ السابق بآلٌة
تحصٌلها وتوفٌر االجهزة البلزمة لهذه الؽاٌة وتوفٌر المعلومة مكتوبة وواضحة داخل
واسطة النقل.
إلزام السابق بتخصٌص المقاعد االمامٌة والقرٌبة من منافذ الصعود والنزول فارؼة وذلك
لؽاٌات استخدامها من قبل كبار السن وذوي االعاقة والنساء الحوامل ومرافقً االطفال واي
شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى.
تؤهٌل المركبة بشكل دوري وضمان الصٌانة المستمرة والدابمة واالستؽناء عن الحافبلت
القدٌمة التً ال تصلح للقٌادة و/أو الركوب وااللتزام باآللٌة المعمول بها لبلستبدال التحدٌثً،
التزام المشؽل بالمحافظة على جو التنافس مع المشؽلٌن اآلخرٌن واالمتناع عن أي تصرؾ
ؼٌر البق قد ٌإثر سلبا ً على المشؽلٌن اآلخرٌن وٌضر بمصالحهم.
ٌقوم المشؽل بتقدٌم تقرٌر دوري (شهري خبلل  ،٢٠١٩وسنوي فً السنوات البلحقة) عن
الخروقات والمخالفات للمدونة وعدد الشكاوى وكٌفٌة التعامل معها ،واالجراءات التً تمت
بهذا الخصوص لمنع تكرارها.
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االلتزام بالقانون والحفاظ على مرافق ووسابط النقل العام.
احترام الركاب والسابقٌن ومعاملتهم بلباقة واحترام خصوصٌتهم ،وعدم استخدام الوسابل
التكنولوجٌة بطرٌقة تإ ّدي إلى اٌذاء وازعاج الركاب اآلخرٌن.
االمتناع عن أي سلوك شفهً أو بصري أو بدنً مخالؾ للنظام العام أو أي سلوك آخر من
أي نوع من شؤنه أن ٌخلق بٌبة ؼٌر امنة تهدٌدٌة أو عدابٌة والحفاظ على واسطة نقل خالٌة
من التحرش الجنسً تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة.
االمتناع عن أي سلوك شفهً او بدنً ٌخدش الحٌاء العام تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة.
عدم التدخٌن داخل واسطة النقل وفً أي وقت من األوقات.
احترام الدور فً مراكز االنطبلق والوصول ومواقؾ التحمٌل والتنزٌل.
اعطاء االولوٌة اثناء انتظار واسطة النقل وفً المقاعد لكبار السن وذوي االعاقة والنساء
الحوامل ومرافقً االطفال واي شخص بحاجة للمساعدة كالمرضى.
ابقاء المقاعد االمامٌة والقرٌبة من منافذ الصعود والنزول فارؼة وذلك لؽاٌات استخدامها
من قبل كبار السن وذوي االعاقة والنساء الحوامل ومرافقً االطفال واي شخص بحاجة
للمساعدة كالمرضى.
على الراكب االلتزام بالصعود والنزول من الحافلة من االماكن المخصصة لهذه الؽاٌة.
عدم تعرٌض سبلمة الركاب االخرٌن للخطر اثناء الصعود والنزول من الحافلة.
تجنب اؼبلق منافذ الصعود والنزول من والى واسطة النقل بطرٌقة تإدي إلى عرقلة حركة
الركاب اآلخرٌن.
االلتزام بمقعد واحد للراكب وعدم اشؽال اكثر من مقعد وذلك فً حالة وجود ركاب اخرٌن
بحاجة لهذه المقاعد.
االلتزام بدفع االجرة المقررة للرحلة وفقا آللٌات التحصٌل لدى المشؽل وعلى المخالؾ ان
ٌتحمل المسإولٌة القانونٌة التً تترتب على ذلك.
االلتزام بتوجٌهات وتعلٌمات السابق المهنٌة كون السابق مسإول مسإولٌة كاملة عن
سبلمته وراحته.
االمتناع عن الحدٌث مع السابق اثناء قٌادته.
عدم ترك االطفال من قبل مرافقٌهم بدون رقابة وذلك حفاظا على سبلمتهم وسبلمة الركاب
االخرٌن فً وسابط النقل والمرافق العامة.
على الراكب عدم تحمٌل أي نوع من الحٌوانات اال بموافقة السابق وفقا للشروط المقررة
حفاظا على راحة وسبلمة الركاب االخرٌن ونظافة واسطة النقل.
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على الراكب االلتزام بتحمٌل امتعته وفقا للشروط واالحكام المتبعة وااللتزام باألماكن
المخصصة لذلك والحرص على عدم سد منافذ الصعود والنزول والممرات.
ٌُحظر على الراكب حٌازة اي ممنوعات او استخدامها (كالمسكرات والمخدرات) واي
ادوات ُتستخدم للعنؾ (األسلحة النارٌة ،واألسلحة البٌضاء ....الخ) فً وسابط النقل العام،
ومن كان على دراٌة بمثل هذه المخالفات فعلٌه/ا اببلغ السلطات االمنٌة المعنٌة والسابق.
عدم استخدام مرافق النقل ووسابط النقل العام لؽاٌات اخرى ؼٌر التنقل مثل ممارسة
االعمال التجارٌة والتسكع واي اعمال اخرى منافٌة للؽرض الذي وجدت من أجله مرافق
ووسابط النقل العام.
عدم استخدام مرافق ووسابط النقل العام للركاب لئلعبلن وألؼراض دعابٌة وتروٌجٌة
مخالفة للقانون او دون الحصول على اذن مسبق من الجهات المعنٌة (ملصقات ،منشورات،
بروشورات....... ،الخ) وذلك وفق شروط معٌنة منصوص علٌها لئلعبلن.
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آلية التطبيق وهسؤوليات الجهات الوختصة
توضٌح آلٌة التطبٌق ومسإولٌات الجهات المختصة والمعنٌة ٌضمن تنفٌذ المدونة وٌضمن
االلتزام بحقوق العاملٌن بقطاع النقل العام من خبلل خلق بٌبة وثقافة عمل أخبلقٌة .آلٌة التطبٌق
ستوضح كٌفٌة دعم العاملٌن والمشؽلٌن والركاب لتتٌح المجال للمراجعة المستمرة من أجل
التطوٌر على المدونة وبالتالً التطور فً تقدٌم خدمة نقل عام أفضل للمستخدمٌن.

آلية التطبيق
















تقوم الجهات المعنٌة (وزارة النقل ،وزارة العمل ،هٌبة تنظم النقل ،سلطة منطقة العقبة
االقتصادٌة الخاصة ،أمانة عمان الكبرى ،مدٌرٌة األمن العام) بتعٌٌن ضباط ارتباط لمتابعة
تطبٌق مدونة السلوك ورصد ومتابعة االقتراحات والشكاوى.
ٌقوم ضباط االرتباط فً الوزارات والجهات المعنٌة بتزوٌد الجهة المختصة بتلك
االقتراحات والشكاوى كل وفق اختصاصه.
تقوم الجهة المعنٌة (هٌبة النقل البري وأمانة عمان )... ،بمراقبة المشؽلٌن ،بتحوٌل
الشكوى المختصة للمشؽلٌن المعنٌٌن وفق آلٌة ٌتم تحدٌدها بالتعاون مع المشؽلٌن الستقبال
االقتراحات والشكاوي المتعلقة بخرق احكام مدونة السلوك.
ٌخصص المشؽل رقم خاص باستقبال الشكاوي واالقتراحات وٌلتزم باإلعبلن عنه داخل
واسطة النقل وعلى المواقع االلكترونٌة من خبلل لوحة ارشادٌة داخل وسابط النقل العابدة
له.
على المشؽل تحدٌد ضابط ارتباط لبلشراؾ على آلٌات تطبٌق المدونة.
التعامل مع االقتراحات بشكل اٌجابً واالخذ بالمفٌد منها ان أمكن.
فً حال ورود شكوى عن مخالفة من قبل السابق فعلى الجهة المعنٌة بترخٌص المشؽلٌن
تنبٌه وتوجٌه المشؽل الى ضرورة اتخاذ االجراء البلزم لتصوٌب الوضع واتخاذ العقوبة
المقررة قانونا عند اللزوم.
فً حال ارتكاب مخالفات لمدونة السلوك وتكرارها من المشؽل ،سٌتم تطبٌق الجزاءات
الواردة فً المادة /١١أ ١/و /١١أ ٢/من أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لتشؽٌل
خطوط نقل الركاب لسنة .٢٠٠٩
توقٌع مذكرة تفاهم مشتركة ما بٌن وزارة النقل وهٌبة تنظٌم النقل البري وأمانة عمان
الكبرى وزارة الداخلٌة  /مدٌرٌة األمن العام حول عقد دورات تدرٌبٌة للسابقٌن فً قطاع
النقل العام للركاب لتؤهٌلهم وتوعٌتهم وتدرٌبهم على المدونة.
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هسؤوليات الجهات الوختصة

أوالً :وزارة العمل

 نشر هذه المدونة على الموقع اإللكترونً ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة بالوزارة.
 من خبلل النص فً األنظمة الداخلٌة فً المإسسات التً تعمل على نقل الركاب وذلك
بااللتزام بؤحكام المدونة وفق أحكام المادة ( )٥٥من قانون العمل النافذ.
 من خبلل اجراءات مفتشً العمل وذلك بتلقً الشكاوى والتحقق من خبلل الزٌارات
التفتٌشٌة بمدى التزام المإسسات بذلك عبر ضمان حق العاملٌن فً قطاع النقل العام ومن
ضمنهم السابقٌن بالتفتٌش على بظروؾ عمل البقة وضمان الحد األدنى لؤلجور والعقود
واإلنصاؾ فً األجور وساعات الدوام واالجازات إلخ ..وفً حال وجود سابقات التؤكد من
التزام المشؽل بقانون العمل والمواد المتعلقة بإجازة الوالدة وساعة الرضاعة وتوفر
الحضانات وعدم التمٌٌز باألجر وساعات العمل المرن ،والتؤكد من وجود المرافق الخاصة
التً تخدم المرأة أثناء عملها.

ثانٌا :وزارة النقل







نشر هذه المدونة على الموقع اإللكترونً ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة بالوزارة.
توعٌة وتمكٌن المشؽلٌن والسابقٌن ببنود مدونة السلوك من خبلل عقد ورشات تدرٌبٌة
وبالتشارك مع الجهات المعنٌة (األمن العام وأمانة عمان وهٌبة تنظٌم قطاع النقل البري).
تعمٌم المدونة على الجهات المعنٌة حالما تدخل ضمن أسس وشروط منح التراخٌص
والتصارٌح لتشؽٌل خطوط تقل الركاب لسنة .٢٠٠٩
استقبال الشكاوى واالقتراحات وتحوٌلها للجهات المختصة.
المتابعة والتقٌٌم لتنفٌذ المدونة.
تعدٌل وتحدٌث المدونة عند الحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات فً قطاع النقل العام
على أن ٌتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة هٌبة تنظٌم النقل البري.

ثالثا :هٌبة تنظٌم النقل البري
 توعٌة المشؽلٌن بصدور مدونة السلوك وذلك بتعمٌم هذه المدونة من خبلل وسابل اإلعبلم
المختلفة (مسموعة ،مربٌة ،مقروءة) وتزوٌدهم بهذه المدونة والتعاون مع الجهات المعنٌة
على نشرها من خبلل المشاركة فً حمبلت توعوٌة /اعبلمٌة ان طلب منهم ذلك.
 إلزام المشؽلٌن بنشر هذه المدونة فً وسابط النقل العام للركاب ومرافق النقل العام بما فً
ذلك اللوحات االلكترونٌة داخل الحافبلت حٌثما أمكن وذلك حسب الشروط المعمول بها
لئلعبلن.
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تعمٌم المدونة على الجهات المعنٌة حالما تدخل ضمن أسس وشروط منح التراخٌص
والتصارٌح لتشؽٌل خطوط تقل الركاب لسنة .٢٠٠٩
تطبٌق المدونة عبر:
 توقٌع المشؽلٌن بكافة فباتهم والمرخصٌن على كافة أنماط النقل العام للركاب علىاستبلم هذه المدونة وضرورة االلتزام بها والتعهد بتطبٌقها تحت طابلة المسإولٌة
القانونٌة عند مراجعتهم هٌبة تنظٌم النقل البري.
 تضمٌن المدونة فً العقود التشؽٌلٌة بحٌث تصبح هذه المدونة جزءا ال ٌتجزأ منهذه العقود عند تجدٌدها.
 إلزام المشؽل بتوقٌع كافة العاملٌن والسابقٌن لدٌه/ا هذه المدونة وضرورة االلتزامبها والتعهد بتطبٌقها تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة وإلحاقها بعقودهم الوظٌفٌة عند
التعٌٌن كجزء ال ٌتجزأ منها.
 إلزام المشؽل بتحدٌد ضابط ارتباط لبلشراؾ على آلٌات تطبٌق المدونة. إلزام المشؽل بتوفٌر تدرٌب الزامً للعاملٌن والسابقٌن لدٌه/ا على هذه المدونةوالمسإولٌات واألدوار التً تحددها ،وآلٌات تطبٌقها والجهات الرقابٌة التً تضمن
تطبٌقها ،والمخالفات المترتبة على خرقها.
 إستبلم ومتابعة التقرٌر الدوري (شهري خبلل  ،٢٠١٩وسنوي فً السنواتالبلحقة) الذي ٌقدمه المشؽل عن الخروقات والمخالفات للمدونة وعدد الشكاوى
وكٌفٌة التعامل معها ،واالجراءات التً تمت بهذا الخصوص لمنع تكرارها.
 إلزام المشؽل ضمان حق العاملٌن والسابقٌن فً قطاع النقل العام بالتبلٌػ عن أٌةمخالفات لهذه المدونة دون تحمٌلهم أٌة مسإولٌة قانونٌة.
 فً حال ارتكب العامل والسابق فً قطاع النقل العام مخالفة لهذه المدونة ألول مرةتلزم الهٌبة المشؽل بتدرٌبهم على هذه المدونة من خبلل مسإولٌاتهم وأدوارهم.
تفعٌل تطبٌق التشرٌعات الناظمة لقطاع النقل العام وخصوصا الجزاءات المنصوص علٌها
فً هذه التشرٌعات.
تحفٌز الملتزمٌن الممٌزٌن بالمدونة من المشؽلٌن والسابقٌن عبر وضع اسمابهم على قابمة
ذهبٌة ُتنشر على موقع الهٌبة والوزارة ،او عبر كتب شكر توجه لهم ،او أي طرٌقة اخرى
مناسبة.
نشر هذه المدونة على المواقع اإللكترونٌة ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة بالهٌبة،
والطلب من المشؽلٌن نشرها على مواقعهم االلكترونٌة ان وجدت.
تعمٌم هذه المدونة من خبلل تطبٌق (حكومتً فً خدمتً).
اإللتزام بتحدٌث مواقع مرافق النقل البري بالتنسٌق مع الجهات ذات العبلقة وإدارتها
واإلشراؾ على خدماتها وفق لقانون هٌبة تنظٌم النقل البري.
إلزام المشؽلٌن بالحفاظ على نظافة وصٌانة الحافبلت ضمن اختصاص الهٌبة.
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رابعا :المشؽل

















توعٌة العامل والسابق بصدور مدونة السلوك وذلك بتعمٌم هذه المدونة من خبلل وسابل
اإلعبلم المختلفة (مسموعة ،مربٌة ،مقروءة) وتزوٌدهم بهذه المدونة والتعاون مع
الجهات المعنٌة على نشرها من خبلل المشاركة فً حمبلت توعوٌة /اعبلمٌة ان طلب
منهم ذلك.
إلزام العامل والسابق بنشر هذه المدونة فً وسابط النقل العام للركاب ومرافق النقل
العام بقرار من مجلس ادارة هٌبة تنظٌم النقل البري.
إلزام كافة العاملٌن والسابقٌن بتوقٌع هذه المدونة وضرورة االلتزام بها والتعهد بتطبٌقها
تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة وإلحاقها بعقودهم الوظٌفٌة عند التعٌٌن كجزء ال ٌتجزأ
منها.
فً حال ارتكب العامل والسابق فً قطاع النقل العام مخالفة لهذه المدونة ألول مرة
ٌلتزم المشؽل بتدرٌبهم على بنودها وتحدٌد مسإولٌاتهم وأدوارهم.
تحدٌد اجراءات للسابق التباعها فً حال ارتكاب الراكب/ة مخالفة و/أو اإلصرار علٌها
بحسب طبٌعة المخالفة ومن ضمنها :تنبٌه الراكب/ة ،اٌقاؾ واسطة النقل ،االتصال
بالجهات األمنٌة.
فً حال تكرار مخالفة العامل والسابق فً قطاع النقل العام لهذه المدونة فعلى المشؽل
أن ٌطبق االجراءات الواردة فً البحة الجزاءات المعتمدة من قبل وزارة العمل والتً
تحدد العقوبة التؤدٌبٌة لهذه المخالفة ،التنبٌه على المخالفٌن لها من السابقٌن والمشؽلٌن
بضرورة االلتزام بالمدونة وعدم تكرار المخالفة تحت طابلة المساءلة.
على المشؽل تحدٌد ضابط ارتباط لبلشراؾ على آلٌات تطبٌق المدونة.
إلزام المشؽل بتوفٌر تدرٌب الزامً للعاملٌن والسابقٌن لدٌه/ا على هذه المدونة
والمسإولٌات واألدوار التً تحددها ،وآلٌات تطبٌقها والجهات الرقابٌة التً تضمن
تطبٌقها ،والمخالفات المترتبة على خرقها.
الزام المشؽل بتبلٌػ كافة العاملٌن والسابقٌن فً قطاع النقل العام بواجب التبلٌػ عن أٌة
مخالفات لهذه المدونة.
على المشؽل ضمان حق العاملٌن والسابقٌن فً قطاع النقل العام بالتبلٌػ عن أٌة
مخالفات لهذه المدونة دون تحمٌلهم أٌة مسإولٌة قانونٌة.
نشر هذه المدونة على المواقع اإللكترونٌة ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة
بالمشؽلٌن ان وجدت.

خامسا :العامل /السابق
 التوقٌع على استبلم هذه المدونة وضرورة االلتزام بها والتعهد بتطبٌقها تحت طابلة
المسإولٌة القانونٌة.
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االلتزام بالتدرٌب الذي ٌعده المشؽل والجهات المعنٌة حول مدونة السلوك.
نشر هذه المدونة فً وسابط النقل العام للركاب ومرافق النقل العام.
على السابق تنبٌه الراكب فً حال مخالفته/ا لهذه المدونة ،وفً حال اصرار الراكب
على المخالفة فعلٌه اتباع االجراءات التً ٌحددها المشؽل لذلك بحسب طبٌعة المخالفة
ومن ضمنها :تنبٌه الراكب/ة ،اٌقاؾ واسطة النقل ،االتصال بالجهات األمنٌة.
االلتزام بالتبلٌػ عن أٌة مخالفات لهذه المدونة.

سادسا :أمانة عمان
















اإللتزام بالحفاظ على نظافة وصٌانة وتنظٌم ومراقبة مرافق النقل العام للركاب (مراكز
االنطبلق والوصول ومواقؾ التحمٌل والتنزٌل).
إلزام المشؽلٌن بالحفاظ على نظافة وصٌانة الحافبلت ضمن اختصاص أمانة عمان.
توعٌة المشؽلٌن بصدور مدونة السلوك وذلك بتعمٌم هذه المدونة من خبلل وسابل
اإلعبلم المختلفة (مسموعة ،مربٌة ،مقروءة ،مواقؾ الحافبلت ،واللوحات االلكترونٌة
داخل الحافبلت ) SMS ،وتزوٌدهم بهذه المدونة والتعاون مع الجهات المعنٌة على
نشرها من خبلل المشاركة فً حمبلت توعوٌة /اعبلمٌة ان طلب منهم ذلك.
إلزام المشؽلٌن بنشر هذه المدونة فً وسابط النقل العام للركاب ومرافق النقل العام.
ٌتم توقٌع المشؽلٌن بكافة فباتهم على استبلم هذه المدونة وضرورة االلتزام بها والتعهد
بتطبٌقها تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة عند مراجعتهم ألمانة عمان الكبرى.
ادراج بند اضافً للعقود التشؽٌلٌة بحٌث تصبح هذه المدونة جزءا ال ٌتجزأ من هذه
العقود عند تجدٌدها.
إلزام المشؽل بتوقٌع كافة العاملٌن والسابقٌن لدٌه/ا هذه المدونة وضرورة االلتزام بها
والتعهد بتطبٌقها تحت طابلة المسإولٌة القانونٌة وإلحاقها بعقودهم الوظٌفٌة عند التعٌٌن
كجزء ال ٌتجزأ منها.
إلزام المشؽل بتحدٌد ضابط ارتباط لبلشراؾ على آلٌات تطبٌق المدونة.
إلزام المشؽل بتوفٌر تدرٌب الزامً للعاملٌن والسابقٌن لدٌه/ا على هذه المدونة
والمسإولٌات واألدوار التً تحددها ،وآلٌات تطبٌقها والجهات الرقابٌة التً تضمن
تطبٌقها ،والمخالفات المترتبة على خرقها.
إلزام المشؽل ضمان حق العاملٌن والسابقٌن فً قطاع النقل العام بالتبلٌػ عن أٌة
مخالفات لهذه المدونة دون تحمٌلهم أٌة مسإولٌة قانونٌة.
فً حال ارتكب العامل والسابق فً قطاع النقل العام مخالفة لهذه المدونة ألول مرة تلزم
أمانة عمان الكبرى المشؽل بتدرٌبهم على هذه المدونة من خبلل مسإولٌاتهم وأدوارهم.
تحفٌز الملتزمٌن الممٌزٌن بالمدونة من المشؽلٌن والسابقٌن عبر وضع اسمابهم على
قابمة ذهبٌة ُتنشر على موقع أمانة عمان ،او عبر كتب شكر توجه لهم ،او أي طرٌقة
اخرى مناسبة.
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 نشر هذه المدونة على المواقع اإللكترونٌة ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة بؤمانة
عمان الكبرى ،والطلب من المشؽلٌن نشرها على مواقعهم االلكترونٌة ان وجدت.
 تعمٌم هذه المدونة من خبلل تطبٌق (حكومتً فً خدمتً).

سابعا :مدٌرٌة األمن العام






نشر هذه المدونة على الموقع اإللكترونً ومنصات التواصل االجتماعً الخاصة بمدٌرٌة
األمن العام و .SMS
توعٌة وتمكٌن وتدرٌب المشؽلٌن والسابقٌن ببنود مدونة السلوك من خبلل عقد ورشات
تدرٌبٌة وبالتشارك مع الجهات المعنٌة (وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى وهٌبة تنظٌم النقل
البري .)...
نشر وتعمٌم المدونة بٌن كادر مدٌرٌة األمن العام المعنً بتطبٌق المدونة وفق التشرٌعات
النافذة.
ٌخضع إصدار وتجدٌد تصرٌح القٌادة الى ضرورة اجتٌاز دورة تدرٌبٌة تؤهٌلٌة تشمل هذه
المدونة فً المعهد المروري أو أٌة مراكز معتمدة من الجهات المعنٌة.
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آلية االقتراحات والشكاوي
تهدؾ آلٌة االقتراحات والشكاوى لتوفٌر أداة لضمان االلتزام بتطبٌق مدونة السلوك والحد من
المخالفات لقواعدها وإتاحة قناة تواصل لجمٌع األطراؾ من مستخدمٌن وعاملٌن ومشؽلٌن فً
مرافق النقل العام ووسابطها مع الجهات المعنٌة بتطبٌق ومراقبة ومتابعة المدونة لئلببلغ عن
المخالفات أو االقتراحات لتحسٌن العمل ولمراقبة التطبٌق.
على العاملٌن بقطاع النقل السعً لحل المشكبلت والقضاٌا بشكل عادل ومهنً ،ولٌست كل
مشكلة تستدعً اللجوء الى القنوات الرسمٌة ومن الممكن حلها بشكل ؼٌر رسمً من خبلل
النقاش مع الطرؾ األخر ،وفً حال استدعى األمر ؼٌر ذلك من الممكن اللجوء الى القنوات
الرسمٌة التالٌة:
اوالً :من خبلل برٌد الكترونً مخصص الستقبال االقتراحات والشكاوى ٌعلن عنه على لوحة
ارشادٌة داخل وسابط النقل.
ثاانٌا :من خبلل المواقع االلكترونٌة





التقدم بالشكوى من خبلل منصة "بخدمتكم " لتحوٌلها الى الجهات المختصة.
الموقع االلكترونً لوزارتً النقل والعمل وهٌبة تنظٌم النقل البري وأمانة عمان الكبرى
ومدٌرٌة األمن العام.
مواقع التواصل االجتماعً لوزارتً النقل والعمل وأمانة عمان الكبرى ومدٌرٌة األمن
العام والجهات المختصة لتتمكن من معالجة المبلحظات والمخالفات.
نشر عناوٌن المواقع االلكترونٌة عبر وسابل االعبلم المختلفة.

ثالثاً :من خبلل أرقام الهواتؾ المخصصة الستقبال االقتراحات والشكاوى المخصصة لذلك لدى
الجهات المعنٌة علما بؤن الخط الربٌسً الستقبال االقتراحات والشكاوى بخصوص المدونة
والذي سٌتم نشره فً وسابط ومرافق النقل العام سٌكون الخط الخاص بهٌبة تنظٌم النقل البري.





الخط الساخن لوزارة العمل
الخط الساخن لهٌبة تنظٌم النقل البري
الخط الساخن ألمانة عمان
الخط الساخن للمشؽل

رابعاً :من خبلل صندوق لبلقتراحات والشكاوى لهذه المدونة فً مكاتب هٌبة تنظٌم النقل
ومرافق النقل العام حٌثما أمكن والجهات المعنٌة.
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آلية الوتابعة والتقيين
متابعة وتقٌٌم ونشر وتنفٌذ هذه المدونة وفق آلٌة وتؽطً جمٌع المعلومات المتعلقة بالتبلٌػ
والمخالفات والخروقات من قبل المشؽلٌن وتحلٌلها بشكل دوري لتقٌٌم االداء وعمل تقٌٌم مستمر
بإستخدام وسابل بحثٌة متعددة وتحدٌد معاٌٌر لقٌاس مدى تطبٌق مدونة السلوك من ضمنها
اآلتً:








عدد ونسبة الدورات التدرٌبٌة وورش العمل حول المدونة.
عدد ونسبة المشؽلٌن والسابقٌن والعاملٌن فً قطاع النقل الذٌن خضعوا لورش العمل حول
المدونة
عدد ونسبة نسخ مدونة السلوك الموقعة من قبل المشؽلٌن والسابقٌن والعاملٌن
عدد ونسبة عقود التشؽٌل الموقعة والمتضمنة مدونة السلوك
عدد ونسبة تصارٌح القٌادة المرتبطة باجتٌاز التدرٌب على مدونة السلوك
عدد ونسبة الشكاوى الواردة لدى الجهات المعنٌة حول مخالفات مدونة السلوك
عدد ونسبة الشكاوى التً تم حلها
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مصادر مهمة تستند عليها المدونة
قانون العمل
قانون السٌر النافذ
نظام الخدمة المدنٌة
قانون هٌبة تنظٌم النقل البري رقم ( )٤لسنة ٢٠١١
قانون تنظٌم نقل الركاب رقم  ١٩لسنة ٢٠١٢
أسس وشروط منح التراخٌص والتصارٌح لتشؽٌل خطوط نقل الركاب لسنة ٢٠٠٩
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