


جتماع�ةاآثارمنیرافقهاوماو�صا�اتوف�اتمنعنهاینتجوماالمرور�ةالحوادثتعتبر
والمؤسساتالدول�افةتسعىلذلك،العالمدولجم�عتواجهالتيالتحد�اتأهممنواقتصاد�ة
لتحقیقق الطر على�السالمةتعنىوطن�ةو�رامج�س�اساتااللتزامإلىالدول�ةوالمنظمات

عنصادرةالاإلحصاءاتتشیرحیثونتائجها،المرور�ةالحوادثأعدادفيملموساً انخفاضاً 
السیرثحوادأنإلىالطرق علىالسالمةحالةعنالعالميالتقر�رفيالعالم�ةالصحةمنظمة
ملیون )50(عنیز�دماإلى�اإلضافة،سنو�اإنسانملیون )1.35(عنیز�دماأرواحتحصد
لآلثارإضافةعلیهم،األمدطو�لةآثارلها�انأوح�اتهمغیرتإصا�اتمن�عانون مصاب
.الحوادثهذهنت�جةوذو�همللمصابینوالمعنو�ةالنفس�ة

لها�انتيوالالدول�ةو المحل�ةالساحةعلىالحاصلةالمستجداتأهممن�وروناجائحةوتعتبر
للحر�ةقلاونشاطوالمر��اتالمواطنینحر�ةعلىالقیودمنالعدیدفرضفي�بیراً دوراً 

فترةفيهاونتائجالمرور�ةالحوادثأعدادعلىإ�جا�اً انعكسبدورهوهذاالطرق علىالمرور�ة
واضحاً خفاضاً انهنالكأناألردنضمنهاومنالعالمدولمنالعدیدبینتفقدالقیود،هذهتنفیذ

فيالمرور�ةالحوادثنتائجعلىسر�عةو�نظرةونتائجها،المرور�ةالحوادثأعدادفيو�بیراً 
عنهانتجحادثاً )8451(منهامرور�ًا؛حادثاً )122970(وقعأنهنجد)2020(لعاماألردن

بل�غة�إصا�اتشخص)558(و�صا�ةإنسان)461(خسارةإلىأدت�شر�ة،إصا�ات
بـرتقدمال�ةو�كلفة�س�طة�إصا�اتشخص)7344(ومتوسطة�إصا�اتشخص)4788(و
وعددنسمةملیــون )10.806(المملكةسكانعددبلغحینفيأردني،دینارملیون )296(

إلىأجنب�ةمر��ة)117743(دخولإلى�اإلضافةمر��ة،)1729343(المسجلةالمر��ات
.العامذلكخاللالمملكةأراضي



2018آالف مر��ة لعام ) 10(لكل الوف�ات مقارنة دول�ة حسب 
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2018ألف نسمة لعام ) 100(لكل الوف�ات مقارنة دول�ة حسب 
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2020توز�ع الحوادث المرور�ة في األردن حسب نوع الحادث خالل عام 

58.0%
34.1%

7.9%

صدم دھس تدھور

من ) %58(بنس�ة أعلى نس�ة بین أنواع حوادث اإلصا�ات ال�شر�ة، الصدمشكلت حوادث 
مجموع حوادث اإلصا�ات



2020توز�ع الحوادث المرور�ة في األردن حسب حدة الحادث خالل عام 

3.5%
4.1%

43.3%
49.1%

حوادث نتج عنھا وفیات حوادث نتج عنھا جرحى بلیغة
حوادث نتج عنھا جرحى متوسطة حوادث نتج عنھا جرحى بسیطة

.من مجموع حوادث اإلصا�ات) %4.1(نسبته سجلت الحوادث التي نتج عنها وف�ات ما 



2020عناصر الحادث حسب نس�ة مشار�تها �حوادث اإلصا�ات ال�شر�ة لعام 

98%

0.90% 1.10%

اإلنسان الطريق المركبة



2020المؤشر الزمني لحوادث اإلصا�ات ال�شر�ة خالل عام 

دقيقة تقريباً 41كل 
يقع جريح

كل  ساعة تقريبًا يقع
حادث ينتج عنه خسائر بشرية

ساعات تقريباً 3كل  
يقع حادث دهس

ساعة تقريبًا توىف19كل 
شخص بسبب حادث





2020حدة اإلصابة بحسب موقع المصاب خالل عام 

حدة
اإلصابة

سائقمشاةالمجموع

راكـب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب 

صندوق 
الشحن

راكب دراجة 
ناریة

المجموع

734415412920119716104114212883إصابة بسیطة

478815941483722949122171711إصابة متوسطة

558224144691053121190إصابة بلیغة

4611641316493162166وفاة

1315135234678المجموع
205227575753314950

9900



2020حدة اإلصابة بحسب موقع المصاب خالل عام 

مجموعمن)%55.8(الخلف�ةالمقاعدلر�ابال�س�طةاالصا�اتنس�ةشكلت
ال�س�طةاالصا�اتمجموعمن)%21.9(و�نس�ةللر�اب،ال�س�طةاالصا�ات

.كاملة

مجموعمن)%55.5(الخلف�ةالمقاعدلر�ابالمتوسطةاالصا�اتنس�ةشكلت
المتوسطةاالصا�اتمجموعمن)%19.8(و�نس�ةللر�اب،المتوسطةاالصا�ات

.كاملة

مجموعمن)%55.3(الخلف�ةالمقاعدلر�ابالبل�غةاالصا�اتنس�ةشكلت
.�املةالبل�غةاالصا�اتمجموعمن)%18.8(و�نس�ةللر�اب،البل�غةاالصا�ات

للر�اب،الوف�اتمجموعمن)%56(الخلف�ةالمقاعدلر�ابالوف�اتنس�ةشكلت
.�املةالوف�اتمجموعمن)%20.2(و�نس�ة



37.6%

35.6%

26.8%

راكب سائق مشاة

41.5%
55.7%

1.2% 1.1%
0.6%

بجانب السائق
المقاعد الخلفیة
ركاب الباص
ركاب صندوق الشحن
راكب دراجة نارية

�حسب) وف�ات+جرحى(المرور�ة شكل الر�اب النس�ة األعلى من اإلصا�ات الناتجة عن الحوادث 
 (%26.8)ثم المشاة و�نس�ة) %35.6(و�نس�ة تالها السائق ) %37.6(و�واقع موقع المصاب



سائقمشاةالوفیاتالمحافظة
راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

ركاب الباص
ركاب صندوق 

الشحن
راكب دراجة 

ناریة
15561422525020العاصمة

612418107002اربد
351311110000البلقاء
47217511120الزرقاء
91206000الطفیلة
2841176000العقبة
2969311000الكرك
36121670010المفرق
133135010جرش
96003000عجلون
156423000مأدبا
2471016000معان

461164131المجموع
6493162

166

)  %48.1(بلغت شكلت وفیات المقاعد الخلفیة للعاصمة عمان النسبة االعلى والتي 
من مجموع وفیات العاصمة) %16.1(وبنسبة من مجموع وفیات الركاب للعاصمة 



المحافظة
اإلصابات 

البلیغة
سائقمشاة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب 

صندوق 
الشحن

راكب دراجة 
ناریة

20896472834210العاصمة
7538141111100اربد

3715766030البلقاء
49201626041الزرقاء
61023000الطفیلة
194843000العقبة
43161457010الكرك
38101467010المفرق
103205000جرش
113511010عجلون
178612000مأدبا
451011320010معان

558224144691053121المجموع
190

)  %52.3(بلغت شكلت البلیغة للمقاعد الخلفیة للعاصمة عمان النسبة االعلى والتي 
من مجموع البلیغة للعاصمة) %16.3(وبنسبة من مجموع البلیغة للركاب للعاصمة 



اإلصابات المحافظة
سائقمشاةالمتوسطة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

ركاب 
الباص

ركاب 
صندوق 
الشحن

راكب 
دراجة 
ناریة

1738645503312259874العاصمة
5252301506577030اربد

3641111075490011البلقاء
65824517978151140الزرقاء
8817311327000الطفیلة
15639662625000العقبة
286621054372211الكرك
416781557999041المفرق
1816360949000جرش
11631332032000عجلون
12549431021110مأدبا
13524511347000معان

47881594148372294912217المجموع

)  %44(بلغتشكلت المتوسطة للمقاعد الخلفیة للعاصمة عمان النسبة االعلى والتي 
من مجموع المتوسطة للعاصمة) %14.9(وبنسبة من مجموع البلیغة للركاب للعاصمة 



اإلصاباتالمحافظة
سائقمشاةالبسیطة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

ركاب 
الباص

ركاب 
صندوق 
الشحن

راكب 
دراجة 
ناریة

3052713121954053128318العاصمة
1452333558235317342اربد

3925216373102020البلقاء
59217320983122320الزرقاء
12414542036000الطفیلة
22543994142000العقبة
359641495690000الكرك
3694213171121211المفرق
277561041496520جرش
239211073378000عجلون
12422541830000مأدبا
1398731345000معان

73441541292011971610411421المجموع
)  %47.4(بلغت شكلت البسیطة للمقاعد الخلفیة للعاصمة عمان النسبة االعلى والتي 

من مجموع البسیطة للعاصمة) %17.4(وبنسبة من مجموع البسیطة للركاب للعاصمة 



حدود السرعة 
المقررة

سائقمشاةالوفیات

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب 

صندوق 
الشحن

ركاب 
الدراجة 
الناریة

< 40 km/h2316421000
40 km/h995422109040
50 km/h43191255110
60 km/h15249452434000
70 km/h164821001
80 km/h7217241415011
90 km/h163319000

100 km/h3229615000
110 km/h80404000

4611641316493162المجموع

)  %58.6(بلغت النسبة االعلى والتي 60الوفیات للمقاعد الخلفیة لحدود السرعة شكلت
من مجموع الوفیات الكلي) %22.4(وبنسبة 60من مجموع الوفیات لحدود السرعة 



حدود السرعة 
المقررة

اإلصابات
البلیغة

سائقمشاة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

ركاب 
الباص

ركاب 
صندوق 
الشحن

ركاب 
الدراجة 
الناریة

< 40 km/h178700020
40 km/h11472111215220
50 km/h9148171012040
60 km/h19782532533031
70 km/h266937100
80 km/h685311021010
90 km/h51211000

100 km/h34111814000
110 km/h61302000
558224144691053121المجموع

)  %53.2(بلغت النسبة االعلى والتي 60البلیغة للمقاعد الخلفیة لحدود السرعة شكلت
من مجموع البلیغة الكلي) %16.8(وبنسبة 60من مجموع البلیغة لحدود السرعة 



حدود السرعة المقررة
اإلصابات 
المتوسطة

سائقمشاة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب صندوق 

الشحن
ركاب الدراجة 

الناریة

< 40 km/h632515194000
40 km/h12695953331481688143
50 km/h879418204135118022
60 km/h1599485507246354322
70 km/h14423592041010
80 km/h47539228105101020
90 km/h44320615000
100 km/h285610839131100
110 km/h3009417000

47881594148372294912217المجموع

بلغت النسبة االعلى والتي 60المتوسطة للمقاعد الخلفیة لحدود السرعة شكلت
من مجموع ) %22.1(وبنسبة 60من مجموع المتوسطة لحدود السرعة ) 58.3%(

المتوسطة الكلي



حدود السرعة المقررة
اإلصابات

ةالبسیط
سائقمشاة

راكب

بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب صندوق 

الشحن
ركاب الدراجة 

الناریة

< 40 km/h853824149000
40 km/h22996887883544459510
50 km/h1335361517217229254
60 km/h243040510293925712427
70 km/h289211464872200
80 km/h55820270113153020
90 km/h652361017000

100 km/h25249842104400
110 km/h31212710000
73441541292011971610411421المجموع

بلغت النسبة االعلى والتي 60البسیطة للمقاعد الخلفیة لحدود السرعة شكلت
من مجموع البسیطة ) %23.5(وبنسبة 60من مجموع البسیطة لحدود السرعة ) 57.3%(

الكلي



سائقمشاةالوفیاتالفئة العمریة
راكب

الباصركاب المقاعد الخلفیةبجانب السائق
ركاب صندوق 

الشحن
ركاب الدراجة الناریة

≥23926047011
3-53224026000
6-898001000

9-11145034020
12-1495011020
15-17115213000
18-202836127000
21-23244776000
24-262671045000
27-29267919000
30-32226834001
33-35196832000
36-382361016000
39-41132722000
42-44204825010
45-472141115000
48-50227528000
51-531851021000
54-562041032100
57-59154632000

≤6050221477000
4611641316493162المجموع

من ) %90(بلغت النسبة االعلى والتي )  29-27(للفئة وفیات المقاعد الخلفیة شكلت
من المجموع الكلي للوفیات) %34.6(وبنسبة ) 29-27(للفئة مجموع الوفیات 



الفئة العمریة
اإلصابات 

البلیغة
سائقمشاة

راكب
بجانب 
السائق

المقاعد 
الخلفیة

ركاب الدراجة الناریةركاب صندوق الشحنالباصركاب 

≥241200712020
3-52518034000
6-84129055020

9-112720006010
12-142215016000
15-173518375020
18-202845710110
21-2336218610000
24-2633313511100
27-293761677100
30-323771964001
33-351841013000
36-382871335000
39-412371032010
42-442481022020
45-47187416000
48-5094212000
51-53188541000
54-56116301010
57-59104600000

≤603727703000
558224144691053121المجموع

لغت بالنسبة االعلى والتي ) أقل من سنتان(للفئة البلیغة للمقاعد الخلفیة شكلت
من المجموع الكلي للبلیغة) %29.3(وبنسبة من مجموع البلیغة ) 57%(



الفئة العمریة
اإلصابات 
المتوسطة

سائقمشاة
راكب

قبجانب السائ
المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب صندوق

الشحن
ركاب الدراجة 

الناریة
≥2281132041101151

3-523519101331000
6-82391990928030

9-1120114701835100
12-1416510501343040
15-1714363112541030
18-20302637560102020
21-234116814878115101
24-26437841927583120
27-29342551635469100
30-32309411426556203
33-35270351633238101
36-38239611073437000
39-4119838953133010
42-4417150742223011
45-4711821572515000
48-5015436643122100
51-5312336462516000
54-56853129816100
57-59822734147000

≤60283111834938200
47881594148372294912217المجموع

)  %59(بلغت النسبة االعلى والتي ) 23-21(للفئة المتوسطة للمقاعد الخلفیة شكلت
من المجموع الكلي للمتوسطة) %28(وبنسبة من مجموع المتوسطة 



الفئة العمریة
اإلصابات 
البسیطة

سائقمشاة
راكب

قبجانب السائ
المقاعد 
الخلفیة

الباصركاب 
ركاب صندوق 

الشحن
ركاب الدراجة الناریة

≥231199050158202
3-517810101859000
6-821111603557210

9-1121110102782010
12-1418810302458030
15-171997463780020
18-2046311512881130423
21-23711115279136173602
24-26864119445140150613
27-2970183369120124302
30-3259867305106114402
33-355025924010099202
36-38457562735469221
39-41337451785360100
42-44269391424441300
45-47259431324336302
48-50205381053229100
51-5317536853022200
54-5612928651815021
57-5910720561516000

≤60269841123438001
73441541292011971610411421المجموع

)  %54.6(بلغت النسبة االعلى والتي ) 23-21(للفئة البسیطة للمقاعد الخلفیة شكلت
من المجموع الكلي للبسیطة) %24.3(وبنسبة من مجموع البسیطة 



%النسبة عدد األخطاءنوع الخطأ

1481.7مخالفة اإلشارة الضوئیة
780.9المسیر عكس السیر

1191.4تجاوز السرعة المقررة
212424.2مخالفات المسارب

1451.7فقدان السیطرة
2482.8التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ

580.7الدوران في األماكن الممنوعة
361041.2عدم اخذ االحتیاطات الالزمة

8509.7مخالفات األولویات
1401.6عدم التقید بالشواخص اإللزامیة

7148.1)التتابع القریب(عدم ترك مسافة أمان أثناء المسیر
3133.6الرجوع للخلف بصورة تعیق حركة السیر

610.7التجاوز الخاطئ
580.7عدم تامین ثبات المركبة أثناء الوقوف

390.4فتح باب المركبة المؤدي إلى وقوع حادث
220.3قیادة مركبة بصورة متھورة على الطریق

420.5أخرى
8769100.0المجموع

شكل خطأ عدم أخذ االحت�اطات الالزمة أثناء الق�ادة ومخالفات المسارب، أكثر أخطاء السائقین 
على التوالي) %24.2(و ) %41.2(و�نس�ة المسب�ة لحوادث اإلصا�ات  



ادارة السیر
المھندس2المالزم

مأمون المحارمھ

.واجباتنا •

.أھدافنا•

.عن كرسي الطفل•

.إحصائیات •

.تكنولوجیا في األمن العام •



:واجبات ادارة السیر 

.بموجبھتطبیق قانون السیر وتنفیذ كافة األنظمة والتعلیمات الصادرة -1

.وتنفیذ السیاسة العامة لتنظیم المرور والنقل في المملكة بالتعاون مع الجھات المعنیةالمساھمة في وضع-2

الختصاص الفنیة بالتعاون مع الجھات ذات العالقة و امراقبة وتنظیم حركة المرور والنقل داخل المــــدن وتحدید المشــاكل -3
.ووضــع الحلول المناسبة

.الكروكیھالتحقیـــق في الحوادث المروریة، وتنظیم المخططات -4

.المرتكبةضبط وتحریر واستیفاء المخالفات المروریة -5

.المروریةجمع وإدخال البیانات وإصدار اإلحصائیات المتعلقة بالحوادث والمخالفات -6

.المروریةبتنفیذھا لزیادة الوعي لكافة فئات المجتمع واإلشراف على عمل أعوان السالمةإعداد برامج التوعیة والمشاركة-7

.وضع الخطط المروریة للتنظیم والسیطـرة على الطرق التي تسلكھا المواكــب الرسمیة ومواقع االحتفاالت-8

.العامتنفیذ الواجبات العامة لألمن العام بموجب قانون األمن -9



:االستراتیجیھ الدارة السیر الھداف ا

:حمایة الموارد البشریھ و المادیھ من خالل-1
.المروریھالمساھمھ بالحد من الحوادث -
رفع مستوى الوعي المروري و تعدیل السلوك المروري لدى -

.مستخدمي الطرق

:رفع مستوى جودة الخدمات المقدمـــھ بما یحقق رضا متلقى الخدمـــھ و یفوق توقعاتھم من خالل-2
.العاملینرفع مستوى االداء الوظیفي لدى -
.المروريمواكبة كافة التطورات التكنولوجیھ و توظیفھا في العمل -
.المروریھالحد من االزدحات -
.تعزیز دور االدارة في المسؤولیھ المجتمعیھ-



الطفلكرسي

طفلكمعحلتكرتكونلكياقتناؤھایجبالتيالضروریة،الطفلمستلزماتمنلالطفالالسیارةكرسيعتبری
فيفالاالطووفیاتخطیرةوكسوربالغةإصاباتحدوثلتفاديولھ،آمنللسیارةمقعدإختیاریجبآمنة

مرهوعالطفلوزنحسبالمناسبةالسالمةومقاعداألمانأحزمةستخداماجبیهللاقدرالالمروریةالحوادث
.الوقتطوالالرضعباالطفالالخاصالسیارةمقعدوإعدادتجھیزیتمأنینبغيلذا

لمركبةامقعدفيأوأحضانھمفيأوأذرعتھمبینأبناءھمیضعونواألمھاتاآلباءمنكبیرةنسبةأنیالحظ
قوعوعندالكافیةالحمایةیوفرذلكأناعتقادا،لھمالمخصصةوالمناسبةالسالمةمقاعداستخدامبدون

رعدالىالحالھھذهفيالطفلیتحولحیثاإلطالقعلىصحیحغیراالعتقادھذااناالالمركباتحوادث
ولمركبةاوالطفلبینتكونقدرهللاالمرورويحادثحدوثحالفياالولىالتصادمنقطةانبحیثبشري
.مضاعفةتكونالمركبةخارجقذفھیتماناحتمالیةفانالطفلوزنقلةبسبب



:العمریةالفئات وفق أقسامتقسیم مقاعد السالمة إلى ثالثة یمكن 

فقطالمقاعد المخصصة للرضع 
)كغ9(.تصلح لالستخدام عند األطفال الذین یبلغ وزنھم حتى 

الطفل الدارج كرسي 
.)كغ18(قد تصل إلى أربعین رطال الثقیلة والتي یمكن استخدامھا لنقل األطفال ذوي األوزان 

كرسي األطفال الثابت لألطفال األكبر سناً 
ً 40كغم وحتى 20یجب استخدام ھذه الكراسي لألطفال من وزن  كغم تقریبا



م2020احصائیات لعام 











2008لسنة 49قانون السیر رقم 

38المادة 

:  خمسة عشر دینارا كل من ارتكب ایا من المخالفات التالیة ) 15(یعاقب بغرامة مقدارھا 

.  عدم استعمال حزام االمان لركاب المقاعد االمامیة في المركبة خالفا لالنظمة والتعلیمات . 22

.  تحمیل االطفال دون سن العاشرة في المقاعد االمامیة في سیارات الركوب ومركبات النقل المشترك . 36

.  عشر سنوات داخل المركبة وھي تعمل دون مرافق ) 10(ترك االطفال دون سن . 37
 �����������������������������������

سیر المركبات على شكل مواكب یؤدي الى اعاقة حركة السیر او خروج جزء من اجسام الركاب من تلك . 27
.المركبة اثناء سیرھا او عدم تقیدھا بالسیر على المسرب االیمن 

36المادة 

:  ثالثون دینارا كل من ارتكب ایا من المخالفات التالیة ) 30(یعاقب بغرامة مقدارھا 



:الحمالت التي تقوم بھا ادارة السیر للحفاظ على سالمة االطفال 

.الحمالت على مخالفة خروج االجسام من المركبة كون اغلبھم اطفال -

.االطفالحمالت على باصات النقل الخصوصیة التي نقل الركاب وخصوصا -

.»معا نصل آمنین«مؤخرا تم اطالق حملة -



تكنولوجیا تم ادخالھا مؤخرا الى مدیریة االمن العام والتي یتم 
استخدامھا في ادارة السیر لضبط وتنظیم العملیة المروریة



المروری�ة ارة قامت مدیریة اآلمن العام بالتعاون مع شركاء العملیة المروریة بتطبی�ق األنظم�ة الذكی�ة للرقاب�ة واإلد

)ITS( وذل���ك للح���د م���ن الح���وادث المروری���ة ونتائجھ���ا وت���أمین حرك���ة مروری���ة آمن���ة والح���د م���ن االزدحام���ات ،

:تطبیقھاالمروریة، وفیما یلي عرض ألھم األنظمة التي تم 

)PDA) (Personal Digital Assistant(بواسطة نظام المخالفات 

PDAةأجھزمنیتكونوالذيعمان،فيالجدیدالمخالفاتنظامباستخدامالبدءتم

رئیسيالبالسیرفرالسلكياتصاالتنظامخاللمنوالمرتبطلھمرافقةطابعة

فةالمخالموقعتحدیداألجھزةھذهتستطیعحیث.السیرإدارةفيللمخالفات

المعلوماتلكذبعدلتنتقلاختیاریاقیمتھااستیفاءإمكانیةمعوطباعتھاوتحریرھا

ھاتفالرقمتوفرحالةوفيوفوري،آليبشكلالرئیسيالنظامإلىالجھازمن

لةرساإرسالیتمفانھالمركبةتسجیلبیاناتضمنالمركبةلمالكالنقال

.المخالفةبتحریرتشعرهالمركبةلصاحبمجانیة(SMS)قصیرة



)E-kroka(االلكترونیة  الكروكةنظام 

األردنياالتحادمعبالتعاون،01/10/2013بتاریخااللكترونیةالكروكةنظامباستخدامالبدءتم
ولمحمكمبیوترجھازاستخدامعلىااللكترونیةالكروكةانجازویعتمدالتأمین،لشركات

)Tablet(إدخالعملیةمنذلكیقللمماوالمركباتالسواقینلبیاناتالرئیسيبالسیرفرمرتبط
حادثالفيوالمصابینللسائقینالوطنيوالرقمالمركبةلوحةرقمإدخاللدىالبیاناتھذه

يالمكانواالختصاصالجغرافیةالمنطقةیحددالذي)GIS(نظاممعالجھازیرتبطكماالمروري،
رفرسیعلىیظھرفانھالكروكيالمخططتنظیموأثناءالمروري،الحادثلموقعواإلحداثیات

وریةالمرالحوادثسیرفرفيوحفظةبتخزینھالحوادثمندوبیقومحیثالمروریةالحوادث
يمندوبوجھدالمواطنینانتظاروقتوتقلیلالمخططانجازعملمدةمنیقللمماالرئیسي
Easy(برنامجبواسطةااللكترونيالرسمتقنیةتستخدمحیثالمروریةالحوادث Street
Draw(،قتوتقلیلإلىباإلضافةوحفظھا،المركباتوأضرارالموقعصورالتقاطوسھولة

لحوادثاسیرفرمعمباشرةبصورةمرتبطةالتأمینشركاتكونالتأمینشركاتموظفيوجھد
قبلنمالملتقطةوالصورالمروریةالحوادثتفاصیلعلىاالطالعتستطیعبحیثالمروریة

تحذیرعلىیعملكونھالمفتعلةالحوادثاكتشافإمكانیةالنظامھذاسھلوقد.الحوادثمندوبي
مننھمیمكِّ الذياألمرللحوادثمكررةلھامخططبعملیقومالتيالمركبةبأنالحوادثمندوب
.الجدیدةاألضرارمعالقدیمةاألضرارمطابقة



)الثابتة أو المتحركة(كامیرات مراقبة السرعة 

ل ھ�ذه تستخدم ھذه األجھزة أمواج الرادیو لقیاس سرعة المركبات فعندما تكون س�رعة المركب�ة أعل�ى م�ن ح�دود الس�رعة المق�ررة تعم�

ق ف�ي االجھزة على التقاط صورة للمركبة مثبت علیھا سرعة المركبة المخالف�ة، حی�ث توج�د ھ�ذه االجھ�زة موج�ودة عل�ى جان�ب الطری�

.مخفیةصنادیق ثابتة وبصورة مكشوفة أو داخل مركبات سواء كانت مركبات مكشوفة أو 



والدرونالعامودیةكامیرات المراقبة التلفزیونیة من الطائرات 

ات تعتبــر كــامیرات البــث الحــي المثبتــة علــى الطــائر
وخصوصاً المروحیـات مـن األنظمـة الفاعلـة والمعـززة 

یـزة لقدرات مراكز القیـادة والسـیطرة، وتنبـع تلـك الم
رة مــن الكفــاءة العالیــة لتلــك األنظمــة وقــدرتھا الكبیــ

علــى تغطیــة الحــدث وإرســاله بصــورة مباشــرة إلــى 
ك مراكز القیـادة والسـیطرة، ويـتم االسـتفادة مـن تلـ

ــى  ــامیرات خاصــة عل ــت ك ــن خــالل تثبی ــات م التقنی
الطائرات التابعة لجنـاح األمـن العـام الجـوي، وربطھـا 
من خالل وصالت اتصـال السـلكي خاصـة مـع مراكـز 

.والسیطرةالقیادة 



ن نتیج�ة العوام�ل تدني مستوى خدمة النقل العام وزیادة نسبة الملكیة الفردیة للمركبات والزیادة المض�طردة ف�ي اع�داد الس�كان والس�ائقی•

.الجیوسیاسیة للمملكة

.عشوائیة في تخطیط المدن في السكن واألنشطة التجاریة والصناعیة وتنظیم وتأثیث الشوارع: التخطیط والتنظیم •

.عدم ایالء السالمة المروریة االھتمام الالزم من قبل بعض الشركاء•

.عدم مواكبة التشریعات المروریة للتطورات في العملیة المروریة •

.ضعف البنیة التحتیة وعدم الصیانة الدوریة لھا•

لص�غیرة، عیوب في تصمیم الطرق وصیانتھا، وعدم وجود فصل في الممرات بین مس�تخدمي الطری�ق مث�ل المش�اة، س�یارات الرك�وب ا•

. سیارات الشحن الكبیرة، الحافالت، وعدم معالجة المواقع التي تتكرر فیھا الحوادث



:مثلالبشريأخطاء تتعلق بالعامل•

ائقین والمش�اة، حداثة سن السائقین أو قلة الخب�رة عن�د الس�ائقین الج�دد، وع�دم التقی�د بقواع�د الس�یر والم�رور م�ن قب�ل الس�

ش��روبات، والتع��ب واإلرھ��اق وع��دم االنتب��اه عن��د الس��ائقین واالنش��غال أثن��اء القی��ادة واس��تخدام الھ��اتف النق��ال، تن��اول الم

طف�ال الخ مما یؤدي إلى زیادة زمن رد الفعل للسائق، وعدم استخدام أحزمة األم�ان أو المقاع�د الخاص�ة باأل.....التدخین،

.  أو الخوذة الواقیة للرأس لراكبي الدراجات، القیادة بسرعات غیر مناسبة من قبل السائقین



شكرا لحسن استماعكم

ھل من أسئلة ؟
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