
نظام معلومات حوادث الطرقات

تقد�م
ن سق�ي /المهندس رئ�س محمد أمني

مدير إدارة المعط�ات والدراسات
ي لسالمة المرور 

بالمرصد الوطين
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المهمة
وتصن�فها،المصادر مختلفمنوالوثائقوالب�اناتالمعط�اتتجميع•
ي رق�ي معط�اتبنكإعداد •

المرور�ة،السالمةحولوجغرا�ن
المرور،سالمةحولدور�ةتقار�رانجاز•

المهمةتنف�ذ وسائل
ي )الفرع�ةإدارة(المعط�اتمكتببها �قومالمهامهذە :�ي قسماثالثمنحال�ا تتكوناليت

المعط�اتوالتخ��نالجمعقسم•
المرورحوادثواستماراتمحا�ض قسم•
والتحل�لاالستغاللقسم•
الرقم�ةالجغرفةقسم•

)ادارة الفرع�ة(مكتب المعط�ات

جمع وتخزین المعطیات



المرصــــــــــد الوطــــــــــــنــــي لســــــــــــالمة المــــــــرور

3

نقاط ووق�ع الحوادث

الدور�ات األمن�ة  المرور�ة

المعاينة الم�دان�ة للحوادث

الب�انات 
ي الم�دان�ة
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تق��ر العروض اليوم�ة
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للعمل�ات

)وزارة الداخل�ة(

طة  ادارة �ش
المرور

ادارة حرس 
المرور

الفا�س

ة 
رق�

لو
ت ا

سال
مرا

ال

�د
�ب
ال

المحا�ن 
تواالستب�انا

2

التحري حول مال�سات 
الحوادث

تدفق الب�انات الواردة



ي المعط�ات،مكتبإ�الموجهةالمختلفةالوثائق ا تعد واليت نظاموكولبروتمنجزء�
:�ي المعلومات

حول حوادث المرورتدفق الب�انات الواردة 

مصدر الب�انات

المراسالت الحين�ة-1

استمارات  تحل�ل الحوادث -4
.الجسد�ة

ةتقار�ر العروض اليوم�-2
لحوادث الطرق

ي حوادث الطرق-3
محا�ن البحث �ن

الوقت
12

تار�ــــخ 
ووق�ع 
الحادث

متأخرة حين�ة

4

يوما15انطالقا من من يوم ا� يومان

4



تقار�ر العرض اليو�ي لحوادث الطرق-2; الرسائل -1

)ادارة الفرع�ة(مكتب المعط�ات 

1 2

3 4

�ل الب�انات ن تطب�قات ت�ن

المحا�ن  االستمارات ;
12

5
5

عمل�ة �سج�ل الب�انات



المراسالت الحين�ة-1العرض الصبا�ي  1

مصدر المعلومات

المراسالت الحين�ة-1حالة اليوم
تقار�ر العرض اليو�ي لحوادث الطرق-2

ي حوادث الطرق-1
محا�ن البحث �ن التحقق من المحا�ن  3

استمارات  تحل�ل الحوادث الجسد�ة-1
ي حوادث الطرق-2

محا�ن البحث �ن معط�ات الحوادث 4

6

اسم التطبيق
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الب�انات الرئ�س�ة 
الخاصة بالحوادث

7

ةالمراسالت الحين�
تقار�ر العروض

اليو�ي لحوادث 
الطرق

العرض"تطبيق 
"الصبا�ي 
بدا�ة المعالجة 

الرقم�ة للمعلومات

1

2

محا�ن البحث 
ي حوادث 

�ن
الطرق

استمارات  
تحل�ل 

الحوادث 
الجسد�ة

الالزمةالب�انات
معّمقتحل�للل

للحوادث

التحقق"تطبيق 
"من المحا�ن 

ض الب�انات و  الواردة ال��ط بني
رةوالب�انات المتأخحين�ا 

حالة "تطبيق 
"اليوم

الب�اناتتكملة-1
الب�انـــــــــــــاتة مزامنـــــــــــــ-2

الخاصــــــــــــــةتلــــــــــــــكمــــــــــــــع
األخرىبالمؤسسات

معط�ات "تطبيق 
"الحوادث
�ل المعط�ات  ض ت�ض

الدق�قة عن الحوادث

ي  المعلومات الواردة �شكل حييض

المعلومات الواردة �شكل متأخر



88

Bureaux d'études

ة  اله�ا�ل الحكوم�
والخاصة

التقار�ر 
االحصائ�ة

مكاتب الدارسات

البحوث والدراسات  
العلم�ة

موقع الواب والشبكات 
التواصل االجتما�ي 

وسائل االعالم المكت��ة
والمسموعة والمرئ�ـة

ي 
المجتمع المديض

استغالل وتحلیل المعطیات



؟
االسباب وسائل النقل

المكانالزمان

ي 
ي والمكايض

االطار الزمايض

السائق

الرا�ب

جل الم�ت

األطراف المساهمة

ها يتمالحوادثعنالمتوفرةالمعط�ات ع�ةحين�بط��قة��ش
بالمرصدالخاصالوابموقع

onsr.nat.tn
ي ركن احصائ�ات حوادث المرور

�ض



اد ب�عـــدسنةكلالمرصد �قوم
�ةال�لوم�ت النقـــاطعنملفـــات

ي المرقمةالطرقاتع� اليت
يتمالحوادثبها تتكرر 

وزارةلمصالحتوجيهها 
ي المختصةالتــجـه�ــز  تو�تاليت

.اومعالجتهالنقاطهذەدراسة

ملفات النقاط السوداء



وادثححولاإلحصائ�ةالمعط�اتبتوف�ي المرصد �قوم
منجزةالالدراساتإلثراءسواءالدراساتلمكاتبالطرقات

ي الستغاللها او 
الطرق�ةتحت�ةالالبن�ةوتط��ر تهيئةاطار �ض

مكاتب الدراسات



البحوث والدراسات  العلم�ة

لبةالطبتأط�ي المرصد �قوم
المؤسساتمختلفمن

كللهمو�وفر الجامع�ة،
ي اإلحصائ�ةالمعط�ات اليت
ي �حتاجونها 

بحوثهم�ض
العلم�ة



ستخدم
ُ
ج�هلتو اإلحصائ�ةالب�انات�

دفةالمستهالفئاتنحو التوع�ةحمالت
للحوادثالرئ�س�ةواألسباب

االتصال والتوع�ة
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1

ربط  منظومات مشروع 
معطيات وفيات حوادث المرور 



العالميمستوىعلىعموميصحةمشكلة =حوادث الطرقات•
في تونسللوفياتخارجية الباالسبابالمتعلقةالسبب األول للوفاة = حوادث الطرقات •
•=SICD  وجودة بيانات منخفضة أداة ) 2017٪ في عام 41(معدل تغطية منخفضANACONDA ،2015
•=SI ONSR  ا ال تؤخذ في االعتباربعدتجدالتيالوفياتبيانات غير كافية ألنيوم.

الطرقاتحوادثعدم وجود إحصاءات موثوقة عن الوفيات المرتبطة 
4صنفت تونس في المجموعة . ساب الوفيات في تونستحا، اعتمدت منظمة الصحة العالمية على تقديرات 2018في عام •

)قابلة للتسجيل ACRالبلدان التي ليس لديها معطيات وفاة (

)دعم منظمة الصحة العالمية(بيانات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات منظوماتربطمشروع 

)جرحى+ الوفيات(دراسة وطنية ثانية ←2021/2022): الوفيات(الدراسة الوطنية االولى ←2019/2020): الوفيات(نموذجيةدراسة 

2

االطار العام للمشروع



الرئيسيةاالهداف

فةالمختلالبياناتقواعدالستكمالالمختلفةالقطاعاتفيالمعلوماتنظمتعزيز
الطرقاتحوادثعنالناجمةالوفياتعن

مختلفبياناتبينالفجوةلسدالمعلوماتأنظمةمختلفبينالبياناتمزامنة
.القطاعات

عمليةدعمأجلمنالقطاعاتمتعددنهجتصميمخاللمنالنظاماستدامةضمان
وإنتاجالطرقاتحوادثعنالمنجرةبالوفياتالمتعلقةالبياناتوتكاملمزامنة

.والجودةبالكفاءةتتسممؤشرات

3



2017الدراسة النموذجية 

4

2017وفيات:البيانات•

والية11:شمال البالد التونسية •

شمال البالد التونسية

2018من عدد السكان في 49%

•55,5 2017من حوادث المرور في %

2017من حوادث المرور القاتلة في 44,1%•

:مصادر بيانات3

وزارة الداخلية: المرصد الوطني لسالمة المرور •

وزارة الصحة: المعهد الوطني للصحة •

وزارة الصحة: الصحية االستراتيجيةمركزالعمليات•

 :النتائج

n=1369:العدد الرسمي•

 Linkageتقديرات الدراسة•

n= 1037 :شمال

n:بعد التعميم على المستوى الوطني = 2351 

n= 2569:تقدير المنظمة العالمية للصحة•

2021: الدراسة الوطنية

2019: االنجاز



عملية تنفيذ المشروع

رسم خريطة تدفق البيانات تكوين فريق عملتحديد األطراف المشاركة

وصف األنظمة المختلفة وتحليل نقاط 
القوة والضعف

مشروع تكامل قواعد البيانات

5



إطار الدراسة

المرصد الوطني لسالمة •
المرور

المعهد الوطني •
(INSP)للصحة

الصحية مركزالعمليات•
(SHOCRoom)االستراتيجية

الطب الشرعي•

ات الجامعة التونسية لشرك•
التأمين

.بين تاريخ الحادث وتاريخ الوفاةالمنقضيجميع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بغض النظر عن الوقت : التغطية السكانية

2019: سنة الدراسة والية24: منطقة الدراسة

نظام معلومات عن وفيات حوادث الطرقات: مصادر المعلومات

6



7

رسم خريطة تدفق البيانات 



تحليل نقاط القوة والضعف

لشركاتالتونسيةالجامعة
الصحيةالعملياتمركزالمرورلسالمةالوطنيالمرصدالتأمين

الشرعيالطبدللصحةالوطنيالمعهداالستراتيجية

الضعفنقاط
المحاضرارسالفينقص-

قبلبياناتقاعدةغياب-
2021سنة

المعدةاالستمارةتعمير-
فييتمالالمعطياتلجمع

إلىترسلماونادراالميدان
المرصد

فيتصلتأوتصلالالمحاضر-
متأخروقت

المناخ،(المفقودةالبيانات-
)GPSموقع

التقاريركفايةعدم-

مكتملةغيرإعالنات-

تحاالعلىالمتابعةتقتصر-
تواإلصاباالمتعددةاالصابات

خطيرةبجروح

إنفاذإلىاالفتقار-
الدفن(القانون

ايصالعدم/السري
إلىالوفياتشهادات
)المعهد

الوفياتشهادات-

عيتبالالشرعيالطبيب-
شهاداتاصدارالية

الوفيات

بياناتقاعدةغياب-

األخالقيةالمخاوف-
اتالبيانسرية/والقانونية

التحقيقوسرية

القوهنقاط

المعلوماتمصادر-
الداخليةوزارة(المتنوعة

)التأمينشركات+

عمالبياناتلتبادلمنصة-
التأمينشركات

مدىعلىيتمالوفياترصد-
جيداتنظيمامنظميوما30

إلحصاءاتالمنتظمالنشر-
البيانات(الطرقاتعلىالسالمة

)المفتوحة

المستمرالبياناتجمع-
)24/7(

معالمباشراالتصال-
المستشفيات

اإلعالناتإلدارةمنصة-

الوطنيالمستوى-

الوفياتجميع-

نالتحسياستراتيجيات-
2017عاممنذ

المعلوماتإلىالوصول-
والطبيةالقضائية

فيشاملةبيانات-
خدمةمعالواليات

)15/24(

8
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الوفياتتعريففيالجوهريةاالختالفاتمنالرغمعلى

اومعالجتهالبياناتجمعوإجراءاتالمرورلحوادثالمنسوبة

فةالمختلالمعلوماتأنظمةفإن،تحديدهاتمالتيوالثغرات

دقةأكثروصفًاتتيحمتكاملةبياناتتوفرانيمكنهذه

تونسفيالمميتةللحوادثالوبائيللوضع

ML

FTUSA

ONSR

SR
INSP



تعزيز المنظومات

:الهدف

.2019لسنةالمرورحوادثبوفياتالخاصةالبياناتقواعداستكمالخاللمنالخمسةالمعلوماتنظمتعزيز

:)الخبراء(البشريةالموارد

المعنيةالخمسالمؤسسات:التعيين

)01(اعالميةمهندس،)01(طبيب،)01(مساعد،)14(البياناتتخزينعون:الموظفون

:المهام

الشرعيالطبوالمعهد(2019بياناتقاعدةلديهاليسالتيالمؤسساتمستوىعلىبياناتقواعدإلنشاءالبياناتخزن/جمع(

عنأخرىمعلوماتأوجديدةحاالتإضافةطريقعن)الجامعةوالمركزوالمرصد(األخرىالمؤسساتبياناتقواعدتحديث
.سابقاالمسجلةالحاالت

:األنشطةبرمجة.

2021جويلية15:االنطالق-

2021نوفمبر15:النهاية-

10



نتائج تعزيز نظم المعلومات

11

نسبة التحسنالعدد اإلجمالي للقتلىعدد القتلى اإلضافيعدد القتلى قبل الدراسةالمؤسسات

%101077108799.1نالجامعة التونسية لشركات التأمي

%1150271142119.1المرصد الوطني لسالمة المرور

%764818459.5جيةمركز العمليات الصحية االستراتي

%0342342100المعهد الوطني للصحة

%0698698100الطب الشرعي
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نتائج ربط البيانات

2273=المجموع،IC)95%= ([2207-2338] 

إجمالي الوفيات%53=الحاالت المتطابقة

58% قواعد بيانات02فقط في ∃الحاالت المتطابقة

حالة تطابق وحيدة في قواعد البيانات الخمس

≈¼لحاالت المسجلة في كل قاعدة ال مثيل لهـا قواعـد البيانـاتا

االخرى

12

العدد التقديري للوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات

توزيع الوفيات حسب مصادر البيانات قبل وبعد الربط



التوصيات الفنية

13

القائمةاستعمالالمنقوصة،البياناتأكمل(بياناتمصدركلمستوىعلىالبياناتجودةتحسين•

)...اإلدخالأخطاءلتجنبمتغيرلكلالمنسدلة

نظامكلفياألولىالمصادرتمكينخاللمنالمعلوماتأنظمةمختلففيالبياناتجمععمليةتعزيز•

اللتقاطالمتطورةاإلعالميةاألدواتمن).)إلخالتأمين،وكالتالمستشفيات،والحرس،الشرطةمراكز(

.البياناتجمعبأهميةالمصادرهذهبينالوعيوإذكاءوتقاسمهاالبيانات

والضحاياالنقلووسائلوالطرقاتالحوادث(الرئيسيةللمتغيراتومشتركةموحدةتعاريفاعتماد•

علقةالمتوالقيمالمتغيراتمواءمةو).)ذلكإلىوماالطفيفة،أوالخطيرةواإلصاباتالوفيات(المعنيين

.الدوليةللتوصياتوفقاالخمسالمؤسساتمستوىعلىالطرقاتبحوادث

قلالنبنظمالمتعلقةاألخرىالمعلوماتلتشملالحوادثمواقعفيبياناتجمعنظمتعزيزعلىالعمل•

.كامالوزناولتعطيهاللطرقاتالتحتيةوالبنية

إلثراء)...التجهيزاتوزارةالنقل،وزارة(االخرىالمروريةبالسالمةمعنيةالهياكلتشريكعلىالعمل•

.والحادثالطريقبمستعملالمتعلقةتلكغيراضافيةببياناتالمنظومة



االستنتاجات

14

:منتمكنا،واجهناهاالتيالصعوباتمنالرغمعلى

قطاعيةمنصاتإنشاءنحواألولىالخطواتواتخاذالقائمةاألنظمةفيوالنقائصالقصورأوجهمختلفةإدراك•

.المستقبلفيالمختلفةالقطاعاتبيناتبينالربطاستدامةفيتسهمأنيمكن

وفياتالحولالقطاعاتمختلفبياناتعلىاالعتمادخاللمنالمشتركبالتقييميسمحالقطاعاتمتعددنهجوضع•

آفةانتشارمدىعلىودقةاكتماالأكثرشاملةنظرةلنايقدمأنيمكنالذيالشيءالطرقات،حوادثعنالناجمة

.)الفعالالوبائيالرصد(تونسفيالطرقاتحوادث

ةاستراتيجيمنكجزءوإدارتهاالحوادثهذهمنللوقايةالوطنيةالسياسةوتعديلبتوجيهالنهجهذاوسيقوم•

ضخففيالمتمثلةالعالميةاألهدافلتحقيقخاللهامننسعىالطرقاتعلىللسالمةالقطاعاتمتعددةوطنية

أجلمنالعمللعقدالعالميةالخطةفيوردكما،2030عامبحلولاألقلعلى٪50بنسبةواإلصاباتالوفيات

.2030-2021الطرقاتعلىالسالمة
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ÈpÊ’Êfi“i’\Ï¬p]›Â;ÏË—Ç;GI

.2Ï÷Ÿ]åÂ;ÏË›`Â;ÏË’`;Ï ëd;ÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;flŸ;fl“≤I

.3;k]›]Ëe’\;Å¡\ÊÕÂ;ÏË›Ê›]Œ’\;k\Åfiiâ∏\;€Ë¬�h;flŸ;fl“≤‡ÂÄÂ;Åt\Â;‡`;∫

ÏË…]îb;ÏÁÖçdÂ;ÏÁÄ]Ÿ;ÄÑ\ÊŸÂ;ÄÊ‚pI

.4;k\Ñ]⁄ià\Â;Öî],\Â;k]ËÕ1’\Â;ÏÁÑÊ ’\;k\Ñ]¬åˆ\;s\Ö}ià\;flŸ;fl“≤

◊Ë÷ui’\=BAAC;=ÑÂÖ∏\;oÄ\Êú;Ïê]£\ÏË⁄ÕÑÂ;ÏË’`;Ï ëdI

.5;;oÄ\Ê¢\;k]Ë�¬Ÿ;√µ;k]Ë÷⁄¡;∫;]‚⁄Ë⁄¬hÂ;ÎÅtÊŸ;r·]fiŸ;Ä]⁄i¡\

;/]ë∏\;√Ëµ;Ød;k]›]Ëe’\;ÿÄ]ehÂ;È’˙\;œËâfii’\;k]Ë÷⁄¡;‹]“t\Â

;ÎÑ\ÜÊ’\;◊—]Ë·;À÷i}∏;Ï¬d]i’\Â;Ï÷|\Åi∏\DoÄ]u÷’;ÅËtÊ’\;ÃÖ¬∏\;;IC

.6;ÖÁÊ�hk]ŸÊ÷¬∏\;ÏÕÄÂ;ÎÄÊp;]6˜∆ià\;flât;‡]⁄ï’;]‚¬Ë⁄û;€iÁ;9’\

ÏË÷¡]…;Öm—^;◊“çd;]‚÷Ë÷üÂI
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Win Win
Relationship



.73…Êhk]Ë’˙\ÏË⁄÷¬’\ÏËfiŒi’\ÂÅêÖ÷’ÅË°\√Õ\Ê’ÏŸ˜àÑÂÖ∏\œËŒüÂÓÊiâŸ

áË⁄iŸ∫€‚…k]Ë’`ƒÊÕÂoÄ\Ê¢\Àç—Â]‚d]eà^ÏËŒËŒ¢\fl“≤ÂflŸ◊Ë÷ü

Ö·\Êæ’\ÏŒ÷¬i∏\ÏŸ˜âdÑÂÖ∏\fât3Á]¬ŸÏË¡Ê›Ïê]|U

◊Œfi’\√Ë⁄õ„…]fiê\D◊Œ›ÿ]⁄¬’\GØËt˜ ’\GÈŸÊ⁄¬’\GÈ ÁÖ’\√]ïe’\IIIC,k]p\ÑÅ’\

ÏÁÑ]fi’\,Ã\Öö¯\ÏËefip¯\3∆’\Ï⁄ËŒ∏\,III

.8Ô]àÑbÏŸÊæfiŸÏË—Ç◊∆iâhoÅt^k]ËfiŒi’\fl“≤ÂflŸÜ]ßboÊue’\k]à\ÑÅ’\Â

Ï÷Ë “’\Ô]ŒhÑˆ]dr·]fi±fË’]à^Â◊⁄¬’\]±Ìå]⁄iÁ√Ÿªd\ÊîÎÄÊ°\ÏË∏]¬’\I

.9√îÂ‹]æ›◊Ÿ]“iŸ√Ë⁄qi’Ï°]¬ŸÂk]›]Ëe’\ÏŒ÷¬i∏\oÄ\Ê¢]dÏÁÑÂÖ∏\fl“⁄Ëà

]ŒtˆflŸÔ]àÑbÏŸÊæfiŸ€“ui’\È—É’\∫Öö]}∏\ÿ]⁄¬ià]dÔ]—É’\È¡]fi�êˆ\

“AI”9’\Å⁄i¬hÌ÷¡�Å¢\flŸìÖ…g]“hÑ\oÄ\Êt√îÂÂk\ÅtÊ’\ÏËfiŸ¯\∫á—ÖŸ

o\Åtˆ\ÖÁÊ�hÂk]Ë’`Ïd]ÕÖ’\È�ÕÊi’\ÂflŸoÄ\Ê¢\I

.10ÖÁÊ�hÅËtÊhÂ–Öö◊⁄¬’\Ô]àÑbÂÏŸÊæfiŸÎÑÄ]ÕÌ÷¡Ï¬d]iŸflâtÜ]ß¸\„d]â—¸

Ï¡]qfi’\ÏdÊ÷�∏\I

.11ÎÄ] iàˆ\flŸk]Ël\Åtˆ\ÏË…\Ö∆°\√Õ\Ê∏oÄ\Ê¢\9’\]·Ö…ÊhÏ…Ööˆ\ÏË’˙\Œfii∏\Ï÷

Ü]ß¸ÏŒe�’\∞Â¯\‹]æfi’k]ŸÊ÷¬∏\ÏË…\Ö∆°\ÏŸ˜â÷’ÏÁÑÂÖ∏\“GIS-SR”Ïê]£\

ÎÑ\ÜÊdÏË÷|\Å’\I
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Win Win Relationship



ÏŸÊæfi∏\;k\ÅtÂ

Ï’Ê⁄,\;Ã\Öö¯\
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;;‹Ä]£\;ÏëfiŸ

ÏËâËÖ’\

;È¡]fi�êˆ\;Ô]—É’\AI

◊Ë÷ui’\Â;k]Ë]ët¸\

ÏŒËe�i’\Ä\Ê¢]d;Ïê]£\;ÏË›Â2“’ˆ\o

;;ÿ]|Ä¸;Ï’Ê⁄•;ÏË⁄ÕÑ;Îá‚p^
oÄ\Ê¢\;k]Ë�¬Ÿ;ÏŸÊæfi∏\;ÎÑ\ÄbBAACG;;k]›]Ëe’\;Å¡\ÊŒd;ªd\Ö’\;√Ÿ

k]dÖ¬’\Â;í}ç’]d;Ïê]£\

;È¡]fi�êˆ\;Ô]—É’\;]ËpÊ’Êfi“h;ÀËΩÊh
k\Ñ\ÖŒ’\;Ç]†\;Ì÷¡;ÎÅ¡]â⁄÷’

;k]ŸÊ÷¬∏\;‹]æ›ÏË…\Ö∆°\;ÏÁÑÂÖ∏\;ÏŸ˜â÷’
“GIS-SR

ÏŒËe�h;◊Ë÷ü;Â;Ô]ët¸\k]›]ËdoÄ\Ê¢\

BAAC ÏŒËe�h

Öî]•;Gk]ËÕÖd;GÏÁÑÊ…;k\Ñ]¬å\



ÏŸÊæfiŸBAAC Ï÷Ÿ]åÂ;ÏË›`Â;ÏË’`;Ï ëd;ÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;flŸ;fl“≤
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•ÏË’Â¯\;ÏËe�’\;k\Ä]‚ç’\

•‡]⁄mp;◊Œfid;Â^;fl…Å’]d;‡Çˆ\

•”’]6\;Ïm°;È¡Öç’\;Ñ]ei|ˆ\;ÖÁÖŒh

•Ì çiâ∏]d;Ïm°\;ÿÊeÕ;3}âh

•Ïm°\;wÁÖçh;3}âh

•”’]6\;Ô]ï¡^;flŸ;ÏËfiËp;k]fiË¡;É|¯;3}âh

•‹Å’\;∫;ÿÊu“’\;Ïeâ›;Ñ]ei|\;ÖÁÖŒh

•ØŸ_i’\;k]elb;ÏŒËlÂ;flŸ;Ï}â›

•: ’\;íu ’\;ÎÄ]‚å;flŸ;Ï}â›

•ÏÕ]Ëâ’\;Ïë|Ñ;flŸ;Ï}â›

•ÏÁÄ]ŸÖ’\;ÏÕ]�e’\;flŸ;Ï}â›

•oÄ]u÷’;Ïe“hÖ∏\;Ï÷ËàÊ’\;Ô\Ö—;Â^;√Ëd;ÅŒ¡;flŸ;Ï}â›

•8ÁÖŒi’\;ÿ]m∏\
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•ÏËÕÖd

•Ñ]¬åb

•ÑÂÖŸ;oÄ]t;∫;nú;Öï•

•k\Ô\Öp¸\

•k]fiÁ]¬∏\

•‡]Ÿá’\Â;‡]“∏\;í†;k]Ë�¬Ÿ

•;Öï•;UÏ÷ËàÊ’\;œ]à;‡]Ëd

•oÄ]u÷’;Ïe“hÖ∏\;Ï÷ËàÊ’\;fl¡;È›Å∏\;ÿÂıâ∏\;ƒ]4

•;Öï•;UÑÖïi∏\;‡]Ëd

•Öê]Œ÷’;È¡Öç’\;È’\Ê’\;ƒ]4

•Å·]ç’\;ƒ]4

•œ¢\;∞Â^Â;”’]6\;flÁÖÕ;ƒ]4

•;;ÏÁÑ\Äˆ\;k\Ñ]Ëâ’\;]‚Ë…;‡Ê“h;9’\;oÄ\Êu÷’;Ïeâfi’]d;ØŒ…\Ö∏\;ƒ]4
Ï’ÂÅ÷’;Ï¬Ëe�’\

∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬∏;È⁄ÕÖ’\;Öï,\;]‚fi⁄ïiÁ;9’\;Öê]fi¬’\ÑÂÖ



;ÏŸÊæfiŸ;fl“≤BAAC;flŸ

;k]›]ËdÂ;k]Ë]ët¸\;s\Ö}ià\

ÏË›`;Ï ëd;oÄ\Ê¢\
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;Ïzzfiâ’;ÅzzzêÖ∏\;◊⁄¡;rŸ]›Öd2022
;€ÕÑ;ƒÂÖç∏\;À÷Ÿ02

ƒÂÖç∏\;€à\U;ÖÁÊ�hfi⁄ÕÑÂÏ
;ÏŸÊæfiŸÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬ŸI



9ãÖ‚ ’\

ƒÂÖç∏\;ÀêÂUÂ;ÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;ÏŸÊæfiŸÏfi⁄ÕÑÂ;ÖÁÊ�h;∫;ƒÂÖç∏\;◊m⁄iÁU

1H;ÏÕ]�ed;k]›]Ëe’\;ÎÅ¡]Õ;áÁá¬h;ÿ˜|;flŸ;;ÑÂÖ∏\;ÏŸ˜à;√Õ\Â;ÅêÑ;ØâüÂ;ÖÁÊ�i’
”’Ç;flŸ;\Ôáp;1i¬h;9’\;oÄ\Ê¢\;◊Ë÷üD(BAAC

2H;◊⁄¡;k]Ë’\;;◊Ë‚âhÂ;ÖÁÊ�hÿ˜|;flŸ;k]fiÁ]¬∏]d;ÏËfi¬∏\;ÏËfiŸ¯\;k\ÅtÊ’\;Ñ\Åêb
Â;ÏË’`;Ï ëd;]‚d;Ïê]£\;◊Ë÷ui’\;ÎÑ]⁄ià\Â;Öî],\Â;k]ËÕ1’\Â;ÏÁÑÊ ’\;k\Ñ]¬å¸\

;ÏËfiËt
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;ƒÂÖçŸ;ÏÕ]�d

;ƒÂÖçŸ1U;ƒÂÖç∏\;€à\ƒÂÖç∏\;€à\I;U;ÖÁÊ�hÏfi⁄ÕÑÂÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;ÏŸÊæfiŸI

Ü]ßˆ\;Î�ÅŸUÏÁ\Åe’\UÏÁ]‚fi’\
ƒÂÖç∏\;ÖÁÅŸ;;UÍÄÊ¬â’\;ÈŸ]à;ÅË⁄¬’\;{2Œ∏\

◊t\Ö∏\Ü]ß¸]d;À÷“∏\;ÎÅ∏\D‹ÊÁCÏÁ\Åe’\
;;ÏÁ]‚fi’\

rŸ1∏\
Î

ÏdÊ÷�∏\;ÏqËifi’\

;Ï÷tÖŸ1ÏË¬pÖ∏\;ºÊ�£\;Ä\Å¡b

flŸ;‡Ê“iŸ;◊⁄¡;œÁÖ…U

-ÅêÖ∏]d;k]Ë�¬Ÿ;Ã;\;Ñ

-ÏË…\Ö∆p;k]ŸÊ÷¬Ÿ;–;Ñ

-ÑÂÖ∏\;ÏöÖå;◊mπ

-ÑÂÖ∏\;ãÖt;◊mπ

-‹\;è;ÏŸ]¬’\;ÎÑ\Ä\;◊mπ

-;á—ÖŸ;◊mπ
ÏËŸ˜¡¸\;;ÎÑ\ÜÊd

ÏË÷|\Å’\

-H;;Ï’ÂÅ’\;◊—]Ë·;ÏËŒd
ÏËfi¬∏\

01Ö‚å01H09H2022
01H12H

2022

–] i’\;;ºÊ�£\;Ì÷¡
;;ÃÖö;flŸ;ÏË¬pÖ∏\

Ã\Ööˆ\;√Ëµ
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Ü]ßˆ\;Î�ÅŸUÏÁ\Åe’\UÏÁ]‚fi’\

ƒÂÖç∏\;ÖÁÅŸ;UÍÄÊ¬â’\;ÈŸ]à;ÅË⁄¬’\

◊t\Ö∏\Ü]ß¸]d;À÷“∏\;ÎÅ∏\D‹ÊÁCÏÁ\Åe’\
;;ÏÁ]‚fi’\
‹1∏\
Ïp

;;ÏqËifi’\
ÏdÊ÷�∏\

;Ï÷tÖŸ2;ºÂÖç’\;ã\Ö—;Ä\Å¡b
;ÏÁÑ\Ä¸\;Â;ÏËfi ’\

k]à\ÑÄ;fi“Ÿ03Ö‚å^
02H12H

2022

02H01H
202

3

;;Ì÷¡;ÏÕÄ]ë∏\
;flŸ;ºÂÖå;ã\Ö—

Ã\Öö¯\;√Ëµ

;ƒÂÖçŸ;ÏÕ]�d
;ƒÂÖçŸ1U;ƒÂÖç∏\;€à\ƒÂÖç∏\;€à\I;U;ÖÁÊ�hÏfi⁄ÕÑÂÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;ÏŸÊæfiŸI
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ا�هنایة:البدایة:مّدة �جناز
املقرتح العمید سايم السعودي:  مد�ر املرشوع

ةالنتي�ة املطلوبةا�هنایة املربجمالبدایة)یوم(املدة امللكف �ٕالجنازاملرا�ل

ٕاجراءات الصفقات العمومية3مر�� 

ور املرصد الوطين لسالمة املر -

اللجنة الفنیة-

جلنة الفتح و الفرز-

2023-07-202303-01-03ٔأشهر06

إالرساء �ىل مزود

بطاقة مشروع 
.منظومة معاينة حوادث املرورورقمنةتطو�ر : .اسم املشروعاسم املشروع :1مشروع 
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Ü]ßˆ\;Î�ÅŸUÏÁ\Åe’\UÏÁ]‚fi’\

ƒÂÖç∏\;ÖÁÅŸ;;U;ÈŸ]à;ÅË⁄¬’\;{2Œ∏\
ÍÄÊ¬â’\

◊t\Ö∏\Ü]ß¸]d;À÷“∏\;ÎÅ∏\D‹ÊÁCÏÁ\Åe’\
;;ÏÁ]‚fi’\

Ï§1∏\
;;ÏqËifi’\

ÏdÊ÷�∏\

;Ï÷tÖŸ4;flŸ;ÅÁÅ¬’]d;‡Ê“hÂ;ÏdÖqi’\
Ï ÷i}∏\;œö]fi∏\

H;;:öÊ’\;ÅêÖ∏\
ÑÂÖ∏\;ÏŸ˜â’

HÏË›\ÅË∏\;k\ÅtÊ’\

H;;: ’\;œÁÖ ’\

03Ö‚å^
03H07H

2023
03H11H

2023

;ƒÂÖçŸ;ÏÕ]�d
;ƒÂÖçŸ1U;ƒÂÖç∏\;€à\ƒÂÖç∏\;€à\I;U;ÖÁÊ�hÏfi⁄ÕÑÂÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;ÏŸÊæfiŸI
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Ü]ßˆ\;Î�ÅŸUÏÁ\Åe’\UÏÁ]‚fi’\

ƒÂÖç∏\;ÖÁÅŸ;;UÍÄÊ¬â’\;ÈŸ]à;ÅË⁄¬’\;{2Œ∏\

◊t\Ö∏\Ü]ß¸]d;À÷“∏\;ÎÅ∏\D‹ÊÁCÏÁ\Åe’\
;;ÏÁ]‚fi’\

Ï§1∏\
Ê÷�∏\;ÏqËifi’\Ïd

;Ï÷tÖŸ5;ÏŸÊæfi∏\;€Ë⁄¬h08Ö‚å^03H11H202303H07H
2024

;◊⁄¬’\
ÏŸÊæfi∏]d

;flÁÊ“i’\D;ÅÁÅui’;Ï¬ ifi∏\;ÎÑ\Ä¸\;Ï÷à\ÖŸ
flÁÊ“i’\;á—\ÖŸ;√Ÿ;œËâfii’\Â;k]Ëp]¢\C

HÖ∏\;ÏŸ˜â’;:öÊ’\;ÅêÖ∏\ÑÂ

H;ãÖ¢]d;flÁÊ“i’\;/]ëŸ
:öÊ’\

H;flÁÊ“i’\;/]ëŸflŸˆ]d
:öÊ’\

02Ö‚å^03H11H202303H01H
2024

;;‡\Ê¡ˆ\;flÁÊ“h
ÎÅËp;Ï ëd

€Ë⁄¬i’\D;◊t\ÖŸ;ÅÁÅui’;◊⁄¡;k]â÷p;ÅŒ¡
Ï¬d]i∏]d;‹]ËŒ’\;Â;€Ë⁄¬i’\C

HÖ∏\;ÏŸ˜â’;:öÊ’\;ÅêÖ∏\ÑÂ

HÑÂÖ∏\;ãÖt;ÎÑ\Ä\

HÑÂÖ∏\;ÏöÖå;ÎÑ\Äb

06Ö‚å^03H01H202403H07H
2024

;;√Ëµ;ÿ]∆iå\
;;‡\Ê¡ˆ\

;;Ø ÷“∏\
;;k]fiÁ]¬∏]d

ÏŸÊæfi∏]d

;ƒÂÖçŸ;ÏÕ]�d
;ƒÂÖçŸ1U;ƒÂÖç∏\;€à\ƒÂÖç∏\;€à\I;U;ÖÁÊ�hÏfi⁄ÕÑÂÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;ÏfiÁ]¬Ÿ;ÏŸÊæfiŸI



15ƒÂÖç∏\;ÉË fih;◊t\ÖŸ
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∞Â¯;Ï÷tÖ∏\

1H;Â;ÑÂÖ∏\;oÄ\Êt;á—\ÖŸ;Ô]àÙÑ;◊⁄¡;◊Ë‚âhÏfi⁄ÕÑ;‹]ËŒ’\;Åfi¡;ÏË’`;Ï ëd;k]ËÕ1’\;Â;k\Ñ]¬å¸\;Â;Öî],\k]›]Ë¬∏]d

2Hÿ]⁄¬ià\Ï…Öö^ÏË’`Ì÷¡‡\ÅË∏\fl“≤flŸ‹]ËŒ’\◊⁄¬’]dÍÑ\Ä¸\Ï ëdÏË’`Â‰Ü]ßbÏeâfid◊Œhˆfl¡70Ï]∏]d

3H√µk]Ë�¬∏\ÏŒ÷¬i∏\oÄ]úÑÂÖ∏\Ï ëdÏË’`

4HÅÁÅüfl—]Ÿ^oÄ\ÊtÑÂÖ∏\Ä]⁄i¡¸]dÓ]¡√ÕÊ∏\∫\Ö∆°\ÏË⁄ÕÖ’\

Win Win Rela tionship
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ÏË›]m’\;Ï÷tÖ∏\

;]‚i≈]ËêÂ;]·Ä\Å¡b;€iÁÄ]⁄i¡¸]d;;fzi“Ÿ;ÃÖö;flŸ;ÏË¬pÖ∏\;ºÊ�£\;Ì÷¡
ÓÅŸ;Ì÷¡;]Œtˆ;‰ÅÁÅü;€iËà;ÍÉ’\;k]à\ÑÅ’\03Ö‚å^

17
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Ïm’]m’\;Ï÷tÖ∏\

;;;;;;◊zt\ÖŸ;Ïz¬d]iŸ;Â;ÏzËŸÊ⁄¬’\;k]Œ zë’\;Ïzfi°;Ì÷¡;ºÂÖç’\;ã\Ö—;ôÖ¡
;ÓÅzzŸ;Ìzz÷¡;;ÜÖzz ’\;Â;ôÂÖzz¬’\06;€iËzzà;9zz’\;ÜÖzz ’\;Ïzzfi°;ÃÖzzö;flzzŸ;Ö‚zzå\

]·ÅÁÅü
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Ï¬d\Ö’\;Ï÷tÖ∏\

;nËt;Ï÷tÖ∏\;‰É·;ÿ˜|;Ü]ß¸]d;3|¯\;\É·;‹ÊŒÁ;ÄÂá∏\;ÅÁÅüÂ;ÏËŸÊ⁄¬’\;ÏŒ ë’\;k\Ô\Öpb;flŸ;Ô]‚i›ˆ\;Å¬d

;ÏŸÊæfi∏\;√ï†ÏÁÅÁÅ°\;ÎÅ∏;ÏËpÇÊ≥;ÏdÖqi’03;ÓÅŸ;Ì÷¡;ÃÊÕÊ’\;]6˜|;flŸ;€iÁ;Ö‚å^]‚i¡]ß;Â

]·Ä]⁄i¡\;Ì÷¡;]Ë]‚›;ÏÕÄ]ë∏]d;‹]ËŒ÷’;]‚¥ÊŒh



20

ÏâŸ]£\;Ï÷tÖ∏\

.1;;flÁÖ‚å;ÓÅŸ;Ì÷¡;flÁÊ“i’\

.2;;;ÓÅzzzzzzzzzzŸ;Ìzzzzzzzzzz÷¡;€Ëzzzzzzzzzz⁄¬i’\06Ö‚zzzzzzzzzzå^
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•01Ö‚å

•;Ü]ß¸\;Ïeâ›70%

Ï÷tÖŸ1
•03Ö‚å\

•Ü]ß¸\;Ïeâ›00%

;Ï÷tÖŸ2•06Ö‚å\

•Ü]ß¸\;Ïeâ›00%

Ï÷tÖŸ3
•03Ö‚å\

•Ü]ß¸\;Ïeâ›00%

Ï÷tÖŸ4•08Ö‚å\

•Ü]ß¸\;Ïeâ›00%

Ï÷tÖŸ5

ƒÂÖç∏\;‹ÅŒh;ÓÅ∏;È›]Ëd;ÿÂÅp
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