وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
اإلدارة العامة للمرور

إضٗاَات اإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز
يف ايطٝاض ١ايؿش ١ٝبايطٛدإ
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اإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز

:

،
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غسنا ٤ايطالَ ١املسٚز١ٜ
وزارة
انذاخهيت

يجهس
انوزراء

انًجهس
انوطني

يجهس
انوالياث

وزارة انعذل

وزارة
انحكى
االتحادي

وزارة
انًانيت

وزارة
انتربيت

وزارة
االعالو
وزارة
االتصاالث

شركاء انساليت
انًروريت

وزارة
انتجارة

وزارة انصحت
وزارة انسراعت
و انغاباث

انًواصفاث و
انًقاييس

وزارة انرعايت و
انضًاٌ
االجتًاعي

اتحاد غرف
اننقم
وزارة اننقم و
انطرق و انجسور

وزارة انبنيت
انتحتيت واليت
انخرطوو

شركاث
انتأييٍ

انًنظًاث
غير
انحكوييت
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دٚز ايٛشازات ٚاألدٗص ٠املػازن ١يف اـطـــ١
ايدٚز

اؾٗ١
اجملًظ ايٛطين
ٚفًظ ايٛالٜات:

إبتداز َػسٚعات ايكٛاْني .
َتابعٚ ١تكٚ ِٜٛزقاب ١األدا ٤ايتٓفٝر. ٟ
املٛاؾفات ٚاملكاٜٝظ يًُسنبات ٚايطسم .
إضتؿداز َا تتطًب٘ اإلضرتاتٝذ َٔ ١ٝقسازات أ ٚقساز ضٝاضات أ ٚتٛدٗٝات ..أخل .

ز٥اض ١فًظ
ايٛشزا:٤

تٛد ٘ٝأدا ٤اجملًظ ٚفكاً يًطٝاض ١ايعاَ. ١
ايطع ٞالجياد َؿادز مت ٌٜٛأخس ٣يًُذًظ.
تٛفري ايدعِ ايسمس ٢يًُذًظ.

ٚشاز ٠ايداخً:١ٝ

إْفاذ ايكاْٚ ٕٛإؾداز ايًٛا٥ح.
ايتأند َٔ ضالَ ١املسنب.١
تأٖ ٌٝايهادز ايبػس ٟيػسط ١املسٚز.
َساقبَ ١طت ٣ٛاؾٛد ٠ايٓٛع ١ٝملدازع تعً ِٝايكٝاد.٠
االزتكا ٤بتأٖ ٌٝطاييب زخـ ايكٝاد. ٠
إعطا ٤األٚي ١ٜٛملٛاقٝع ايطالَ ١املسٚز ١ٜيف اؿُالت اإلعالَ.١ٝ
تٓظ ِٝإضتدداّ َطازات ايطٛازئ يًشاالت ايطاز ١٥فكط.
إْػاٚ ٤ؼدٜح قاعد ٠بٝاْات َتهاًَ ١يًُسٚز.
تٓطٝل عٌُ اؾٗات املػازن ١يف فًظ ايطالَ ١املسٚز.١ٜ

ٚشاز ٠ايٓكٌ
ٚايطسم ٚاؾطٛز
ٚٚشازات ايتدطٝط
ايعُساْ ٢بايٛالٜات

إْفاذ ايكٛاْني ذات ايؿً.١
ؾٓاع ١طسم مبٛاؾفات ضالَ ١عاي.١ٝ
إْفاذ بسٚتٛن ٍٛتدقٝل َٚسادع ١ايطالَ ١املسٚز ١ٜيًطسم املػٝد.٠
ٚقع دي ٌٝإزغاد ٟيًتشهِ املسٚز ٟيف َٓاطل ايعٌُ.
إقاف ١بٓد ايطالَ ١املسٚز ١ٜأثٓا ٤ايتٓفٝر ؾد ٍٚايهُٝات َٔ عالَات قفٌ ٚكازٜط ٚأغسط ١ؼرٜس ٚغريٖا.
إيصاّ املكاٚيني بايتكٝد بدي ٌٝايتشهِ املسٚز ٟأثٓا ٤أعُاٍ ايؿٝاْ.١
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اؾٗ١

ايدٚز

ٚشاز ٠ايؿش:١

ايعٌُ عً ٢شٜاد ٠فعاي ١ٝإضتدعا ٤ايطٛازئ ٚتكً ٌٝشَٔ االضتذاب ١يًشٛادخ  ٚايكٛابط ايؿش ١ٝيًهػف ايطب ٢يطاييب
زخـ ايكٝاد. ٠
ايبشح عٔ آيَٓ ١ٝاضب ١إلغساى ناف ١املطتػفٝات ف ٢عًُ ١ٝإضتكباٍ قشاٜا سٛادخ ايطسم.
تك ِٝٝاآلثاز ٚاألعبا ٤ايٓامج ١عٔ ٚدٛد قشاٜا يًشٛادخ ٚتػهًٗٝا عب ٤عً ٢ناٌٖ ايٓظاّ ايطيب بايطٛدإ.
ايعٌُ عً ٢إدخاٍ اإلضعاف اؾ( ٟٛإضتدداّ املسٚس ١ٝيف ايٛؾ ٍٛملٛاقع اؿٛادخ اـطسٚ ٠ايبعٝد ٠عٔ املسانص
اؿكس.)١ٜ
إدخاٍ ْظاّ سدٜح يبٝاْات َٚعًَٛات اؿٛادخ ٚاإلؾابات.
تٛفري ايتدزٜب ايالشّ عًَ ٢عاؾ ١اإلؾابات.
املػازن ١فٚ ٢قع ايكٛابط ايؿش ١ٝايالشَ ١يًشؿ ٍٛعً ٢زخـ ايكٝاد.٠
عكد دٚزات تدزٜب ١ٝيػسط ١املسٚز ف ٢اإلضعافات األٚي١ٝ

ٚشاز ٠ايرتب١ٝ
ٚايتعًِٝ

إْػاٚ ٤سد ٠يًرتب ٚ ١ٝايتٛع ١ٝاملسٚز ١ٜبايٛشاز.٠
إعداد َٓٗر يًرتب ١ٝاملسٚز ١ٜبايتٓطٝل َع ٚشاز ٠ايداخً.١ٝ
تكْ ِٝٝتا٥ر تدزٜظ َٓٗر ايرتب ١ٝاملسٚز ١ٜباملدازع.

ٚشاز ٠اإلعالّ

ؽؿٝـ بساَر تٛع ١ٝبايطالَ ١املسٚز ١ٜيف اؿُالت اإلعالَ.١ٝ
تطٜٛس ايسضا ٌ٥اإلعالَ ١ٝبايتعاَ ٕٚع املسٚز.

ٚشاز ٠ايصزاع١
 ٚايػابات

ٚقع املٛاؾفات ايفٓ ١ٝيآلالت  ٚاؾسازات ايصزاع ١ٝبايتٓطٝل َع ٖ ١٦ٝاملٛاؾفات  ٚاملكاٜٝظ.
تدزٜب ضا٥ك ٢اآليٝات  ٚاؾسازات ايصزاع ١ٝعً ٢ايكٝادٚ ٠إدسا٤ات ايطالَ.١
إشاي ١االغذاز س ٍٛسسّ ايطسم .
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ايدٚز

اؾٗ١

ٚشاز ٠ايتذاز٠

ٚقع قٛابط إلضترياد املسنبات  ٚقطع ايػٝاز ايت ٢تكعف بٗا َٛاؾفات ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
ٚقع قٛابط يًتكٝد باملٛدٜالت احملدد ٠قاْْٛاً.

ٚشاز٠
االتؿاالت

دعِ ْظِ اإلتؿاالت اـاؾ ١بتٓفٝر ايٓظِ ٚايرباَر املتعًك ١بايطالَ ١املسٚز.١ٜ

ٚشاز ٠ايعدٍ:

ضٔ ايتػسٜعات اييت ؼكل ايسدع َٚسادعتٗا ٚؼدٜجٗا بؿٛز ٠دٚز.١ٜ

ٚشاز ٠املاي١ٝ

تٛفري ايتُ ٌٜٛايالشّ ملػسٚعات االضرتاتٝذ. ١ٝ
اإلغساف عً ٢ؼؿَ ٌٝطاُٖ ١ايػسنا. ٤
َٓع إضترياد املسنبات  ٚقطع ايػٝاز غري املطابك ١يًُٛاؾفات.

دٜٛإ اؿهِ
اإلؼادٟ

ايتٓطٝل بني سهَٛات ايٛالٜات ٚفايطٗا فُٝا حيكل ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
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ايدٚز

اؾٗ١
ٚشاز ٠ايكُإ
ٚايتُٓ١ٝ
االدتُاع:١ٝ

املطاُٖ ١يف زعا ١ٜقشاٜا اؿٛادخ ٚأضسِٖ.
املػازن ١يف تٓفٝر أْػطٚ ١بساَر ايتٛع ١ٝاملسٚزٚ ١ٜضط اجملتُع.

ٖ١٦ٝ
املٛاؾفات
ٚاملكاٜٝظ

ٚقع َٛاؾفات يًُسنبات َطتٛف ١ٝملعاٜري ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
ؼدٜد َعاٜري ٚقٛابط إلضترياد قطع ايػٝاز ,تساع ٢فٗٝا َطابكَ ١عاٜري ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
ؼدٜد َٛاؾفات تؿُ ٚ ِٝتػٝٝد َٛ ٚاد تػٝٝد ايطسم .

غسنات
ايتاَني:

املطاُٖ ١يف مت ٌٜٛأْػطٚ ١بساَر ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
ايتٓطٝل َع االداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز فُٝا ٜتعًل بدعِ َػسٚعات ٚأْظُ ١ايكبط املسٚز.ٟ

اؼاد غسف
ايٓكٌ:
املٓظُات
ايتطٛع١ٝ

املطاُٖ ١يف مت ٌٜٛأْػطٚ ١بساَر ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
اعداد ايٛزؽ ٚايدٚزات ايتدزٜبٚ ١ٝايتأٖ ١ًٝٝيًطا٥كني.
تٓب ٘ٝاجملتُع باملداطس املرتتب ١عٔ سٛادخ ايطسم.
املػازن ١ايفاعً ١ف ٢إْفاذ بساَر ايطالَ ١املسٚزَ ١ٜجاٍ:ايتٛع ١ٝاملسٚز.١ٜ
بٓا ٤غسان ١بٓا ٠٤بني اجملًظ َٓٚظُات اجملتُع املدَْٚ ٢طتعًُ ٢ايطسٜل.
َٓاؾس ٠قكاٜا ايطالَ ١عً ٢ايطسم.
عكد دٚزات تدزٜب ١ٝـ يطا٥ك ٢املسنبات َٚكٝف ٞايبؿات ٚأفساد غسط ١املسٚز ٚضهإ ايكس ٣س ٍٛايطسم ايك ١َٝٛف٢
ـ اإلضعافات األٚي.١ٝ
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قاّ اجملًظ بٛقع إضرتاتٝذ ١ٝمخطٖ ) ّ2016- ّ2012( ١ٝدفت بؿٛز ٠أضاض ١ٝإىل
خفض َعدالت اؿٛادخ اـطسٚ ٠قشاٜاٖا بٓطب %20١ؼكٝكاً ألسد أٖداف ايتُٓ١ٝ
املطتداَ ١غفض ايٛفٝات بٓطب %50١بٓٗا ١ٜايعاّ ّ2020خالٍ فرت ٠اإلضرتاتٝذ١ٝ
سٝح تبٓ ٢ضتَ ١ػازٜع ٜك ّٛبتٓفٝرٖا أعكا ٤اجملًظ نٌ فُٝا  ًٜ٘ٝمتجًت ف-: ٢
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تٓفٝر بساَر ايسقاب ١املسٚز ١ٜاإليهرت ١ْٝٚعً ٢ايطسم ايكٚ ١َٝٛبٓا ٤قاعد ٠بٝاْات
ايطالَ ١املسٚز. ١ٜ
املعاؾ ١ايفٓ ١ٝيًطسم ايك. ١َٝٛ
املعاؾ ١ايفٓ ١ٝيطسم ٚال ١ٜاـسط. ّٛ
تعصٜص دٚز املٛاؾفات ف ٢شٜادَ ٠كَٛات ايطالَ ١املسٚز. ١ٜ
تعصٜص قدزات ايطٛازئ ايؿش ١ٝف ٢إستٛا ٤إؾابات اؿٛادخ املسٚز. ١ٜ
َػسٚع َٓٗر ايرتب ١ٝاملسٚز. ١ٜ
ٚ.بفكٌ اهلل ٚتٛفٝك٘ ٚفٗٛدات ايػسنا ٤إضتطاع اجملًظ إٔ حيكل ْتا٥ر طٝب١
زغِ إٔ ايٓطب ١ايهً ١ٝيتٓفٝر املػسٚعات بًؼ %58يكً ١املٛازد املاي. ١ٝ
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ٚشاز ٠ايداخً١ٝ

.1

تٓفٝر بسْاَر
ايسقابـــــــ١
املسٚز١ٜ
االيهرتْٝٚـــ١
عًـ ٞايطــسم
ايكٚ ١َٝٛبٓا٤
قاعد ٠بٝاْات
ايطـــــــالَ١
املسٚز١ٜ

 .1تٛفري ( )100زاداز َتشسى بايطسم
ايك.١َٝٛ
 .2إْػا ٤قاعد ٠بٝاْات ٚزبطٗا بٓظاّ
املسٚز.
 .3تٓفٝــر َػــسٚع ايتتبــع اؾػــسايف
يًبؿات ٚاؿافالت ايطفس.١ٜ
 .4تــٛفري عــدد 400عسبــ ١دٚزٜــ١
ٚزبطٗــا بــأدٗص ٠اتؿــاٍ ٚزبطٗــا
بػبه ١اتؿاالت زادٜٜٛـ ١بـاالداز٠
ايعاَــٚ ١غسفــ ١اتؿــاالت املــسٚز
(ٚ )777ادازات املـــسٚز ايطـــسٜع
بايٛالٜات .
 .5تٛفري (َٛ )100تس دٚز. ١ٜ
 .6االزغف ١االيهرتْٝٚـ ١بهـٌ ٚالٜـات
ايطٛدإ.
 .7إْػـــا ٤غسفـــ ١اتؿـــاالت املـــسٚز
( )777بٛال ١ٜاـسط. ّٛ
 .8اْػا )20( ٤قطِ بايطسم ايك.١َٝٛ

 .1مت تٛفري عدد ( )25زادز ٚمت ايتؿدٜل بـ ( )50زاداز
أخسٚ ٣داز ٟايعٌُ عً ٢اضتريادٖا.
 .2مت عٌُ قاعد ٠بٝاْات برتنٝـب ايٓطـد ١ايجايجـَ ١ـٔ
ْظاّ املسٚز ظُٝع ٚالٜات ايطٛدإ  ٚاييت ؼت ٟٛعًٞ
-:
أ .تفع ٌٝإداز ٠االٜؿاالت املاي. ١ٝ
ب .زبط َع ايطذٌ املدْ ٚ ٞاضتذالب ايبٝاْات ايػدؿ.١ٝ
ز .زبط َع اؾُازى  ٚاضتذالب بٝاْات املسنب.١
د .زبطٗا َع ْظاّ ايتدًـ َٔ ايفا٥ض .
ٖـ.تفع ٌٝايدخ ٍٛيٓظاّ املسٚز  ٚايٓظاّ املاي ٞبايبؿُ.١
 .3مت تٓفٝر املسسً ١األٚىل َٔ َػسٚع ايتتبع االي ٞيًبؿـات
ٚاؿافالت ايطـفس ١ٜبـايتطبٝل عًـ ٢بؿـات ايدزدـ١
األٚىل.
 .4مت تــٛفري عــدد ( )250دٚزٜــٚ ١زبطــت بــادٗص ٠اتؿــاٍ
زاد.١ٜٜٛ
 .5مت تٛفري عدد (َٛ )50تس دٚز.١ٜ
 .6انتٌُ َػسٚع األزغف ١االيهرت ١ْٝٚبـ (ٚ )5الٜات.
.7مت إْػا ٤غسف ١اتؿاالت املسٚز ( )777بٛالٜـ ١اـسطـّٛ
ٚٚالٜيت اؾصٜسٚ ٠ايبشس األمحس.
.8مل ٜتِ تٓفٝر األقطاّ عً ٢طسم املسٚز ايطسٜع.
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% 56.03

ّ

أضِ
املػسٚع

دٗ ١ايتٓفٝر

االْػط ١املدطط ١خالٍ ايفرتَ2012٠ــّ2016

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

ْطب ١ايتٓفٝر خـالٍ
ايفرتَــٔ
-2012
ّ2016

َٛقف تٓفٝر َػسٚعات االضرتاتٝذّ2016-ّ2012١ٝ

املعاؾ ١ايفٓ ١ٝبايطسم ايك١َٝٛ

ٚشاز ايٓكٌ ٚايطسم ٚاؾطٛز ٚ+شاز ٠ايبٚ ١٦ٝايػابات

.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

َعاؾ ١اؿفس ٚاالنتاف
ٚتط ١ٜٛايططح األضفًيت عً٢
ايطسم.
اشاي ١االغذاز ٚايسَاٍ عً٢
ايطسم.
ايعالَات املسٚزٚ ١ٜايتدطٝط
االزق)20.000( ٞعالَ.١
ْظافَ ١داخٌ ٚكازز ايربابذ
ٚاملصيكاْات.
ؼَ ٌٜٛصيكاْات اىل عبازات
ؾٓدٚق( ١ٝاؾ ، ًٞٝغٓد، ٟ
عطرب.)٠
تػٝٝد ( )26بسبذ بايطسم
ايك. ١َٝٛ
ؾٝاْ ١ايهباز ٟعً ٢ايطسم
ايك١َٝٛ

.1

متت َعاؾ ١اؿفس ٚاألنتاف ٚتط ١ٜٛايططح
األضفًيت ملطاس )596( ١نًِ.

.2

متت اشاي ١االغذاز يـ 185.64فدإ ٚايسَاٍ
يعدد 294.3نًِ.

.3

مت عٌُ ؽطٝط أزق ٞيكطاع ايعكبٚٚ ١فس عدد
َٔ ايعالَات املسٚز١ٜ

.4

متت ْظاف ١يعدد نبري َٔ ايربابذ ٚاملصيكاْات.

.5

مت ؼَ )18( ٌٜٛصيكاْات إىل نبازٚ ٟعبازات
ؾٓدٚق١ٝ
مت تػٝٝد ( )20بسبذ عً ٢ايطسم ايك.١َٝٛ
متت ؾٝاَْ ١عظِ ايهباز ٟعً ٢ايطسم ايكٚ ١َٝٛ
مت عٌُ ْظاف ١يًعكب َٔ ١آثاز ايصٜٛت  ٚايػشّٛ
ٚايطٚ ٍٛٝإشاي ١األسذاز.

.6
.7
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االْػط ١املدطط ١خالٍ ايفرتَ2012٠ــّ2016

ْطـــب ١ايتٓفٝـــر
خـــالٍ
ايفــرتَ
ٕ
2012
2016
ّ

ّ

أضِ املػسٚع

دٗ ١ايتٓفٝر

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

املعاؾ ١ايفٓ ١ٝبطسم ٚال ١ٜاـسطّٛ

ٚال ١ٜاـسط ّٛـ ٚشاز ٠ايبٓ ٢ايتشت١ٝ

 فاٍ ايطسم  ٚاؾطٛز
.1

.2

.3

.1
.2
.3

ؽطٝط أزقٞ
يـ((.ّ1,075,375ط) ٚ
تسنٝب ( )3000عالَ ١زأض١ٝ
( )400إغاز ٠ق.١ٝ٥ٛ
تسنٝب ع ٕٛٝقط بعدد
(َ ٚ )50000طبات ؾٓاع١ٝ
 ٚتاٖ ٌٝايتكاطعات  ٚتسنٝب
ايهسٜبطت.ّ30000( ٕٛط).
 .اْػا ٤ضٝاز ٚممسات يًُػا٠
عً ٢ايطسم ذات ايهجاف١
عسن ١املػاٚ ٠املدازع.
فاٍ ايسقاب ١االيهرت١ْٝٚ
ناَريات َساقب١
زاداز قبط ايطسع)50( ١
غاغات ازغاد)30( ١ٜ

ب-

ت-
•
أ-
ب-
ت-
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%47.9

.3

•
أ-

فاٍ ايطسم ٚاؾطٛز :
مت ؽطٝط أزق ٞيـ (.ّ844,169ط)  ،مت
تسنٝب ( )2355عالَ ١زأضٚ ١ٝتسنٝب
( )290إغاز ٠قٚ ١ٝ٥ٛؾٝاْ )1871( ١إغاز٠
قٚ ١ٝ٥ٛمتت ْظافَ )42.050( ١رت طٛيٞ
َٔ ايطسم الغساض ايتدطٝط االزقٞ
مت تسنٝب ( )39250عني قط ٚتسنٝب
ايهسٜبط ٕٛيـ (.ّ10466ط) ٚمت تأٌٖٝ
( )62تكاطع ٚأْػ٦ت ايعدٜد َٔ املطبات
ايؿٓاع.١ٝ
مت اْػا ٤نرب ٟعبٛز َػا ٙباَدزَإ (نً١ٝ
ايكادٚ ٠األزنإ )
يف فاٍ ايسقاب ١االيهرت:١ْٝٚ
مت تسنٝب عدد ( )50ناَريَ ٠ساقب١
( )CCTVيًكبط املسٚز ٚ ٟاألَين .
مت تٛفري عدد ( )8زاداز بٛال ١ٜاـسط.ّٛ
مت تسنٝب ( )4غاغات إزغاد ١ٜثابت٘

ْطــب ١ايتٓفٝــر خــالٍ
ايفرتَــــــٔ
-2012
ّ2016

ّ

أضــــــــِ
املػسٚع

دٗ ١ايتٓفٝر

االْػـــــط ١املدططـــــ ١خـــــالٍ ايفـــــرت٠
َ2012ــّ2016

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

تعصٜص دٚز املٛاؾفات يف شٜادَ ٠كَٛات ايطالَ ١املسٚز١ٜ

اهل ١٦ٝايطٛداْ ١ٝيًُٛاؾفات  ٚاملكاٜٝظ  ١٦ٖٝ +اؾُازى

 إْػـــاَ ٤عُـــٌ فـــين يفشــــ
اإلطازات يف املٓافر
 تعصٜص دٗٛد َهافشـ ١ايتٗسٜـب
ٚايتـــــدقٝل يف َٛاؾـــــفات
ايٛازدات َـٔ اإلطـازات ٚقطـع
ايػٝاز
 محالت تفتٝؼ اطازات  ٚفشــ
يًبؿــات  ٚاؿــافالت ايطــفس١ٜ
ايعاًَ ١ظُٝع اـطٛط غـٗسٜاً
يًتأند َٔ ؾـالسٝتٗا ايفٓٝـٚ ١
املٝهاْٝه١ٝ

• مل ٜتِ إْػا ٤املعٌُ ايفين اـاف بفشـ
االطازات.
•
•
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اضتُساز ١ٜدٗٛد ايًذٓ ١املػرتن ١بني ٖ٦ٝيت
اؾُازى ٚاملٛاؾفات ٚاملسٚز.
محالت ايتفتٝؼ َطتُس ٠بؿٛز ٠دٚز. ١ٜ
اعداد ٚؼدٜح ٚتبين (َٛ )30اؾف ١قٝاض١ٝ
يًطٝازات بٛاضط ١ايًذٓ ١ايفٓ١ٝ
اعداد ٚتبين (َٛ )10اؾفات قٝاض ١ٝيًطسم
ٚايهباز. ٟ
اقاَٚ ١زغ ١ضالََ ١طتددَ ٞايطسٜل .
اختباز ٚاداش ٠املازنات اؾدٜد ٠يًطٝازات
ٚايدزادات ايبداز. ١ٜ

% 66

.4

االْػط ١املدطط ١خالٍ ايفرتَ2012٠ــّ2016

ْطــب ١ايتٓفٝــر خــالٍ
ايفرتَــــــــٔ
-2012
ّ2016

ّ

أضـــــــــِ
املػسٚع

دٗ١
ايتٓفٝر

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

13

تعصٜص قدزات ايطٛازئ ايؿش ١ٝيف استٛا ٤اؾابات اؿٛادخ املسٚز١ٜ

ٚشاز ٠ايؿشٚ + ١شاز ٠ايداخً١ٝ

%47

5

أ -متت ؾٝاْ ١عدد (َ )4طتػفٝات عً٢
ايطسم ايك.١َٝٛ
ب -مت تٛزٜد عدد ( ) 127اضعاف َٔ قبٌ
أ -تػٝٝد ٚػٗٝص ( )7اقطاّ
ٚشاز ٠ايؿشٚ ١مت تٛشٜعٗا عً ٢ايٛالٜات.
يًطٛازئ باملطتػفٝات ايٛاقع١
ز -غسا )2( ٤إضعاف ملسنص اؾصٜس ٠يإلؾابات
عً ٢ايطسم ايك١َٝٛ
بٛال ١ٜاؾصٜس٠
ب -تٛفري ادٗص ٠القطاّ اؿٛادخ
ٚتٛفري اضعاف بايطسم ايك ١َٝٛدٜٛ -دد عدد ( )28اضعاف ٚفست ظٗد
االداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز عايٚ ١ضط
تفاؾًٗٝا  )20( :اضعاف فٗص٠
 -ٙمت دعِ ايعٓا ١ٜاملهجف ١مبسنص اؾصٜس٠
ظٛد ٠ايعٓا ١ٜاملسنص١ٜ
يالؾابات مببًؼ ( )100.000ز َٔ
باالقاف ١اىل ( )100اضعافا
ؾٓدٚم فًظ تٓطٝل ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
عاد١ٜ
 -ٚمت تٛفري غٓط اضعافات أٚي ١ٝعً ٢مجٝع
ز -تدزٜب ايهٛادز ايعاًَ١
قطاعات ايطسم ايكٖٚ ١َٝٛر ٙايػٓط٘ تطع
باالضعاف ٚزفع ٚعَ ٞطت٣ٛ
اضعافَ 50ؿاب تتِ َسادعتٗا دٚزٜاً
املٛاطٔ يف ايتعاٌَ َع َؿابٞ
يًتعٜٛض عٓد االضتدادّ.
اؿٛادخ املسٚز١ٜ
ش -مت تدزٜب يعدد َكدز َٔ َٓطٛب ٞاملسٚز
َٚكٝف ٞايبؿات ايطفسٚ ١ٜبعض ضهإ
ايكس ٣ايٛاقع ١عً ٢ايطسم ايك.١َٝٛ

ْطــب ١ايتٓفٝــر
خـــالٍ
ايفــرتَ
ٕ
2012
2016
ّ

ّ

أضـــــــــِ
املػسٚع

دٗ ١ايتٓفٝر

االْػط ١املدطط ١خالٍ ايفرتَ2012٠ــّ2016

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

ّ

أضِ املػسٚع

دٗ ١ايتٓفٝر

االْػط ١املدطط ١خالٍ ايفرتَ2012٠ــّ2016

َطت ٣ٛايتٓفٝر خالٍ ايفرت ّ2012َٔ ٠ــّ2016

ْطب ١ايتٓفٝر خالٍ
ايفرتَٔ
-2012
ّ2016

َػسٚع َٓٗر ايرتب ١ٝاملسٚز١ٜ

أ -طباعْ )100.000( ١طدَٔ ١
َٓٗر ايطالَ ١املسٚز١ٜ
ب -طباع ١عدد (ْ )20.000طد١
َٔ دي ٌٝاملعًِ (املسغد)
ت -تدزٜب (َ )3000عًِ َٚعًُ١

ت-تدزٜب (َ )2117عًِ َٚعًُ١
خ-مت ته ٜٔٛعـدد ( )20مجعٝـ ١يًطـالَ١
املسٚزٜــ ١بٛالٜــات ايطــٛدإ املدتًفــ١
ٚاؾٗٛد َطتُس ٠يتعُ ِٝمجعٝات ايطالَ١
عًَ ٢طت ٣ٛاملدازع بهٌ ايٛالٜات.
ز-بـدأ تـدزٜظ املـٓٗر يف ْػـاط ايطـابٛز
ايؿــــباس ٞندطــــ ٠ٛأٚىل يف ٚالٜــــ١
اـسطـــٚ ّٛبعـــض ايٛالٜـــات األخـــس٣
بايتٓطــٝل َــع االداز ٠ايعاَــ ١يًٓػــاط
ايطالب.ٞ

%57.9

ايٓطب ١ايهً ١ٝيالدا٤
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ٚشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً+ ِٝاإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز

أ -متت طباعْ )100.000( ١طدَٔ ١
َٓٗر ايطالَ ١املسٚز١ٜ
ب-طباع ١عدد (ْ )5000طد َٔ ١ديٌٝ
املعًِ (املسغد)

 بعد لاح اإلضرتاتٝذ ١ٝاألٚىل ( ) ّ2016-ّ2012قاّ فًظ تٓطٝل ايطالَ١
املسٚز ١ٜبٛقع اإلضرتاتٝذ ١ٝايجاْ )ّ2020-ّ2017( ١ٝتٗدف يتشكٝل ٖدف
إضرتاتٝذٜ ٞتُجٌ ف ٢خفض اؿٛادخ اـطسٚ ٠قشاٜاٖا (َٛت  +دساح) بٓطب%8١
بٓٗا ١ٜايعاّٚ ّ2020ذيو عرب تبين ضتَ ١ػازٜع ٜٓفرٖا أعكا ٤اجملًظ نٌ فُٝا
 ًٜ٘ٝمتجًت ف: ٢
 .1املعاؾ ١ايفٓ ١ٝيًطسم ايك. ١َٝٛ
 .2املعاؾ ١ايفٓ ١ٝيًطسم ايداخً ١ٝبايٛالٜات .
 .3أْظُ ١ايطالَــــــــــ ١املسٚز. ١ٜ
 .4تعصٜص دٚز املٛاؾفات ف ٢شٜادَ ٠كَٛات ايطالَ ١املسٚز. ١ٜ
 .5تعصٜص قدزات ايطٛازئ ايؿش ١ٝف ٢إستٛا ٤إؾابات اؿٛادخ املسٚز. ١ٜ
 .6ايجكاف ١املسٚز. ١ٜ
ٚايت ٢بدأت بػسٜاتٗا َٔ خالٍ اإلخنفاض ايٛاقح ف ٢قشاٜا اؿٛادخ اـطس ٠ف ٢ايعاّ
 ّ2017بٓطب) %5.1( ١
15

اهلدف االضرتاتٝذ :ٞخفض َعدالت اؿٛادخ اـطس ٚ ٠قشاٜاٖا بٓطب.%8١
زقِ
املػسٚع

أضِ املػسٚع

ٖدف املػسٚع

ايٛقع اإلبتداٞ٥

-1

املعاؾــ ١ايفٓٝــ١
يًطسم ايك١َٝٛ

ؼطــــني َٛاؾــــفات
ايطالَ ١عً ٞايطسم

مت تأٖ ٚ ٌٝؾٝاْ١
 َٔ%60ايطسم
ايك١َٝٛ

األْػط١

دٗ ١ايتٓفٝر

..1ؾٝاَْٚ ١عاؾ ١املٛاقع اـطس٠
 2ؾٝاْ َٔ %50١انتاف ايطسم ايك.١َٝٛ
 .3تٛفري َٔ %50ايعالَـات املسٚزٜـ ١ايدٚيٝـ١
مبا فٗٝا ايعالَـات اـاؾـ ١بأَـانٔ عبـٛز
اؿٛٝاْات َ %50ٚـٔ ايتدطـٝط األزقـٞ
يًطسم ايك.١َٝٛ

تأٖٚ ٌٝؾٝاْ1000 ١نًِ َٔ ايطسم
ايك. ١َٝٛ
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ٚشاز ٠ايٓكـــــٌ ٚ
ايطسم  ٚاؾطٛز

ّ

أضِ املػسٚع

ٖدف املػسٚع

.2

املعاؾ ١ايفٓٝـ١
يًطــــــــــسم
ايداخًٝــــــــ١
بايٛالٜات

ؼطـــــــــني
َٛاؾـــــــفات
ايطــالَ ١عًــٞ
ايطــــــــــسم
ايداخًٝـــــــ١
ٚتطــــــــٌٗٝ
إْطٝاب اؿسن١
بٗا.

األْػط١

ايٛقع اإلبتداٞ٥

جهة التنفيذ

-1مت تأٖٚ ٌٝ
 2تسنٝب َٔ%50ايعالَات املسٚزَ%60ٚ ١ٜـٔ االغـازات
ؾٝاْْ ١طب١
 َٔ %30ايطسم ايك ٚ ١ٝ٥ٛايتدطٝط االزق. ٞ
ايداخً.١ٝ
-2مت إْػا٤
ممسز ٜٔيًُػا٠
بٛال ١ٜاـسطّٛ
 .3ؽؿٝـ 4ممسات آَٓ٘ يًُػا٠
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ٚشاز ٠ايٓكٌ  ٚايطسم  ٚاؾطٛز

تأٖ ٚ ٌٝؾٝاْ ١ايطسم ايداخً ١ٝبايٛالٜات

زقِ
املػسٚع

أضِ املػسٚع

ٖدف املػسٚع

األْػط١

ايٛقع اإلبتداٞ٥

تأَٖ ٌٝسنص بٝاْات املسٚز ٚ
إْػاَ ٤سنص إستٝاط.ٞ

-3

ايٓتا٥ر َٚؤغسات
ايكٝاع

عدد املسانص
املؿاْٚٚ ١دٛد
املسنص
االستٝاط٢

. 2تعُـــ ِٝػسبـــ ١ايتتبــــع
أ-مت تــٛفري عــدد 25اؾػسايف  ٚشٜاد ٠عدد ايسادازات عدد ايسادازات
يتؿٌ اي 200ٞزاداز .
زاداز
َػــسٚع املــسٚز اؿـــد َـــٔ ب -مت تٓفٝــر ػسبــ.3 ١أْظُــ ١ايسقابــ ١االيهرتْٝٚــ١
ٚأْظُـــــــــ ١ســــــــٛادخ ايتتبــــع اؾػــــسايف عً ٞايطسم ايداخًٝـ( ١إضـتهُاٍ
ايطـــــــــالَ١
يًبؿات ايطفس١ٜ
ػسب ١غسف ١اتؿـاالت املـسٚز ٚ
ايطسم
أْظُ ١ايسقاب١
املسٚز١ٜ
ز-مت تٓفٝــر املسسًــْ ١كــٌ ايتذسبــ ١ـُــظ ٚالٜــات
اييت ٚفست
األٚيـــَ ٞـــٔ ػسبـــ ١أخـــسٖ ٣ـــ :٢اؾصٜس،٠ايبشـــس
اتؿاالت املسٚز .777األمحس  ،مشاٍ نسدفـإ  ،دٓـٛب
دازفٛز ،نطال)
.3ايكبط املسٚزٟ
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دٗ ١ايتٓفٝر

عدد ايٛالٜات
ايت ٢أُْػ٦ت بٗا
غسف اتؿالت
َسٚز

االداز٠
ايعاَ ١يًُسٚز
 +اهل٦ٝـــــ١
ايكَٝٛــــــ١
يالتؿـــاالت
+ايٛالٜــــات
املعٓ١ٝ

زقِ املػسٚع

أضِ املػسٚع

ٖدف املػسٚع

4

املٛاؾـــــــــفات ٚ
املكاٜٝظ

ؼطني َٛاؾفات ايطالَ ١يًطسم ٚاملسنبات ٚايدزادات ايٓاز١ٜ

ايٓتا٥ر َٚؤغسات ايكٝاع
ايٛقع اإلبتداٞ٥

دٗ ١ايتٓفٝر

األْػط١

ٚدٛد َعٌُ يًفشـ
إْػاَ ٤عٌُ ق َٞٛيفشـ قطع
ايػٝاز (االطازات)
عدد َسات ايتفتٝؼ
مت فشـ نٌ املعدات اييت
أدخًت إلضتدداّ املسٚز
ايتفتٝؼ ايدٚز ٟيًُداشٕ
ٚفل َٛاؾفات ايطالَ١

ؼدٜــد َٛاؾــفات املسنبــات ايــيت
ٚدٛد َٛاؾفات تتُاغَ ٢ع
تتُاغَ ٞـع ب٦ٝـ ١ايطـٛدإ  ٚقـبط
ب ١٦ٝايطٛدإ
املسنبات ايت ٢التطابل املٛاؾفات .
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اهل ١٦ٝايطٛداْ١ٝ
يًُٛاؾفات  ٚاملكاٜٝظ

زقِ املػسٚع

أضِ املػسٚع

ٖدف املػسٚع

ايٛقع اإلبتداٞ٥

األْػط١

.1انُاٍ بسْاَر االضعاف
املسنص ٣بتٛفري ( )389عسب١
إضعاف)
-5

ايطٛازئ
ايؿش١ٝ
املسٚز١ٜ

تٛفري ايعٓا١ٜ

 مت تأٖ ٌٝعددايؿش١ٝ
(َ )6طتػفٚ ٞ
ايالشَ ١ملؿابَ ٞسنص ؾشٞ

اؿٛادخ

.2تأٖٝــــٌ (َ)5طتػــــفٝات ٚ
(َ )10سانـــص ايؿـــش ١ٝعًـــٞ
ايطسم ايك١َٝٛ

ايٓتا٥ر
َٚؤغسات
ايكٝاع

عدد عسبات
االضعاف
عدد املطتػفٝات ٚ
املسانص

.3تدزٜب عدد ( )8500غدـ عدد ايهٛادز
املدزب٘
عً ٢االضعافات االٚي١ٝ
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دٗ ١ايتٓفٝر

ٚشاز ٠ايؿش١
 +مجعٝـــــ١
اهلــــــــالٍ
االمحس

زقِ
املػسٚع

أضِ
املػسٚع

-6

ايجكافـــــ١
املسٚز١ٜ

ٖدف املػسٚع

ايٛقع اإلبتداٞ٥

األْػط١

ايٓتا٥ر َٚؤغسات
ايكٝاع

اضتهُاٍ بساَر ايرتب١ٝ
املسٚز( ١ٜايتدزٜب ٚ
ايتأٖ ٚ ٌٝتعُ ِٝاملٓٗر عًٞ
ايٛالٜات).

ْطب ١اؾٗد
املبر ٍٚف٢
اضتهُاٍ بساَر
ايرتب ١ٝاملسٚز١ٜ

.1مت تػه ٌٝؾَٓ ١ػرتن ١بني
ٚشاز ٠ايرتب( ١ٝاداز ٠ايٓػاط
ايطالبٚ )ٞاالداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز
بػسض ته ٜٔٛمجعٝات ايطالَ١
أْ-ػس
املسٚز ١ٜعًَ ٢طت ٣ٛايٛالٜات.
ايجكاف١
املسٚز ١ٜبني  .2مت تٛشٜع املٓٗر عً ٢مجٝع
. 2االعــــالّ  ٚايتٛعٝــــ١
َدازع ٚال ١ٜاـسطٚ ّٛعً ٢عدد املسٚز١ٜ
ناف١
َكدز َٔ َدازع ايٛالٜات األخس٣
َطتددَٞ
َع ايػسٚع يف طباع١
ايطسٜلٚ .عْ )100,000( ٢طد ١أخس.٣
ب-شٜاد٠
 .3مت تٓفٝر عدد() 31784
املٛاطٔ
َٓػط اعالَ ٞكتًف.
بإضتدداّ
 .4مت إعداد ( )3داضات عًُٚ ١ٝ
ايطسٜل.
عدد ( )10عٛخ أنادمي.١ٝ
 .5إْعكاد َؤمتس اؿد َٔ سٛادخ .3ايبشـــٛخ  ٚايدزاضـــات
ايطسم قُٔ فعايٝات اضبٛع املسٚز ايعًُ١ٝ
ايعسب. ٞ
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عــــدد املٓاغــــط
االعالَ١ٝ

عــدد ايدزاضــات ٚ
ايبشٛخ ايؿادز٠

دٗ ١ايتٓفٝر

االداز ٠ايعاَـــ١
يًُــــــــسٚز +
مجعٝــ ١اهلــالٍ
األمحــــــــــس
َٓٚظُــــــــات
اجملتُــع املــدْٞ
ٚ +شاز ٠ايرتب١ٝ
 ٚايتعًـــــ+ ِٝ
ٚشاز ٠االعالّ

أمثست دٗٛد فًظ تٓطٝل ايطالَ١
املسٚز ١ٜعرب اضرتاتٝذ ١ٝايطالَ ١املسٚز١ٜ
( ) ّ2016 – ّ2011يف ؼكٝل خفض
سٛادخ املٛت ٚاؿٛادخ اـطس ٠بٓطب١
(ٚ )%23,5خفض ساالت ايٛفٝات ٚاالؾابات
اـطس ٠بٓطبٚ )% 13,5( ١غٗد ايعاّ
( ّ2017ايعاّ األ ٍٚيإلضرتاتٝذ١ٝ
ايجاْ)١ٝإخنفاض يف اؿٛادخ اـطسٖـ
بٓطبٚ ) %0.5( ١إخنفاض ايكشاٜا بٓطب١
(.)%5.1
تبرٍ ٚشاز ٠ايداخً ١ٝدٗٛداً َكدز ٠يتشكٝل
أنرب قدز َٔ ايطالَ ١ملطتددَ ٞايطسم
ايداخًٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛايكاز ١ٜسٝح تكطًع
بٗرا ايدٚز اإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز َٔ خالٍ
22
اآلتـ: ٞ

سفظ أزٚاح املٛاطٓٝني ٚؼكٝل ايطالَ ١املسٚز َٔ ١ٜخالٍ احملٛز ايٛقا ٞ٥املتُجٌ : ايتٛع ١ٝاملسٚز١ٜ

اضتُساز عًُ ١ٝايتٛع ١ٝاملسٚز َٔ ١ٜخالٍ ادٗص ٠االعالّ املكسٚ ٠٤ٚاملطُٛعٚ ١املس ١ٝ٥إقاف ١يًتٛع ١ٝاملٝداْ١ٝ
املباغس ٠بٛاضط ١غسط ١املسٚز يًطا٥ل عٓد إزتهاب املدايفٚ ١تهجٝف ايتٛع ١ٝاملسٚزٚ ١ٜقٝاّ ايعدٜد َٔ االْػط١
ٚايرباَر ايتٛع( َٔ ١ٜٛقاقسات  ٚمسٓازات ) متجًت فَٓ ٢اغط ايتٛع ١ٝايتاي ١ٝخالٍ األعٛاّ (ّ2016- ّ2012
)
بساَر اذاع١ٝ

بساَر تًفص١ْٜٝٛ

قاقسات

َػازنات ؾشف١ٝ

َطبكات ازغاد١ٜ

22,675

6,775

250

7,480

145,000
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 ايكبط املسٚزٚ ٟذيو َٔ خالٍ تفعٚ ٌٝتٓفٝر قاْ ٕٛاملسٚز ٚيٛا٥ش٘ ٚاالْتػاز ايٛاضع
يػسط ١املسٚز ٚمحالت قبط املدايفات املسٚز. ١ٜ
دٗٛد ايكبط املٝداْ-:ٞ
قبط املدايفات ٚاؾسا ِ٥املسٚزَ ١ٜجٌ ايطسع ١ايصا٥د ٠بايرتنٝص عًـ ٢ضـا٥ك ٞاملسنبـات
ايعاَ ١سٝح مت االت ٞخالٍ األعٛاّ (:)ّ2016- ّ2012
 تد )19,765,890( ٜٔٚكايف. ١سذص عدد (َ )864,785سنب ١غري َسخؿ١ ضشب عدد ( )7,600زخؿ ١قٝاد ٠بطـبب املدايفـات اـطـس ٠ايـيت أبسشٖـا ايطـسع١ايصا٥د. ٠
ايتػدد يف قٛابط اضتدساز زخــ ايكٝـاد ٠يتأنٝـد إ ايسخؿـ ١متـٓح يػـدـ َؤٖـٌ
يًكٝاد.٠
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اضتدداّ ايتكٓ ١ٝاؿدٜج: ١

ٚذيو عرب تبَٓ ٢ػسٚع ٞايساداز اير ٟبدأ بعدد ( )25زاداز ٜٚهتٌُ بٓٗا١ٜ
ايسبع ايجاْ َٔ ٞايعاّ  ّ2017إىل ( )90زادازَٚ .ػسٚع ايتتبع اآليٞ
اؾػسايف يًبؿات ٚاؿافالت ايطفسٚ ١ٜايػاسٓات ٚاير ٟأنتًُت ف ٘ٝاملسسً١
األٚىل برتنٝب اؾٗاش يعدد ( )1400بـ دزد ١أٚىل ٚ ،بدأت املسسً ١ايجاْ. ١ٝ
ٚنإ ْتاز ذيو اإلْعداّ ايهاٌَ يًشٛادخ ايهازث ١ٝببؿات ايدزد ١األٚىل .
ايعٌُ عً ٞتعد ٌٜايكاْ ٕٛمبا ٜتفل َع تٓفٝر االضرتاتٝذ١ٝ
تــــــِ إعداد َطٛد ٠ايتعد ٌٜيكاْ ٕٛاملسٚز ٖٛٚ ّ2010فَ ٢ساسً٘ األخري٠
يإلداش٠
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 خالٍ ايعاّ  ّ2017مت تٓفٝر أنجس َٔ(َٓ )3572ػط إذاعٚ ٞتًفص ٢ْٜٛحيت ٟٛعًٞ
َٛاد ازغادٚ ١ٜتٛع ١ٜٛملطتددَ ٞايطسٜل ايعاّ .
 تٓفٝر أنجس َٔ ( )135قاقس ٠باؾاَعاتٚاملدازع ٚاملؤضطات ايعاَ ١يف فاٍ ايتٛع١ٝ
املسٚز. ١ٜ
ٚقع ًَؿكات إزغاد ١ٜبايعدٜد َٔ املٛاقع اييتٜستادٖا ايعاَ. ١
أَا يف قٛز اإلضعاف :
 قاَت اإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز بتٛفري ( )28عسب١إضعاف  ٢ٖٚاالٕ عايٚ ١ضط ٚمت اإلتفام َع
األخ ٠ٛبٛاشز ٠ايؿش ١إلدَادٗا قُٔ َػسٚع
اإلضعاف املسنص. ٣
26

تـــــــــــِ تدزٜب عدد َكدز َٔ َٓطٛب ٞاإلداز ٠ايعاَ ١يًُسٚز ايعاًَنيباملٝدإ خالٍ اإلضرتاتٝذ ١ٝاألٚىل َع اإلخ ٠ٛف ٢اهلالٍ األمحس ايطٛداْ، ٢
ٚإضتُست دٗٛد ايتدزٜب خالٍ ايعاّ األ ٍٚيإلضرتاتٝذ ١ٝايجاّْ2017 ١ٝ
ٚايت ٢تٗدف إىل تدزٜب نافَٓ ١طٛب ٞاملسٚز بٓٗا ١ٜاإلضرتاتٝذ ١ٝايجاْٝــ. ١
 تــِ دعِ ايعٓا ١ٜاملهجف ١مبسنص اؾصٜس ٠يإلؾابات مببًؼ 100.000دَٓ٘ٝٔ ؾٓدٚم ايطالَ ١املسٚز. ١ٜ
 برٍ دٗٛد َكدز ٠يف تٛفري االضعاف ايعادٌ يًُؿابني يف سٛداخ املسٚز ٚذيوبايتٓطٝل َع ٚشاز ٠ايؿش. ١
 ايتٓطٝل َع ٚشاز ٠ايؿش ١الْػاَ ٤سانص اضعاف ١ٝعً ٞط ٍٛطسم املسٚز ايطسٜع ،سٝح مت ؼدٜد َدٜٓيت (ايهاًَني ٚايكط ) ١ٓٝبدا ١ٜإلْػا ٤عٓرب يًشٛادخ
املسٚز ١ٜبهٌ َٓٗا  ،نُا مت ايتٓطٝل بٛقع خازط ١يتٛشٜع عسبات اإلضعاف
املسنص ٟبايطسم ايك. ١َٝٛ
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نتائج اإلستزاتيجية الىطنية للسالمة المزورية
خالل الفتزة من 2011م 2016 -م

أٚال/اؿٛادخ املسٚز:١ٜ
ايعاّ

سٛادخ املٛت

سٛادخ تطبٝب اؾساح

2011

2067

5843

ّ2012

2047

5209

ّ2013

1852

4908

ّ2014

1711

4374

ّ2015

1662
1716

4095
4336

6052

%17-

%26-

%23-

ّ2016
ْطب ١االخنفاض يف اؿٛادخ عٔ عاّ
االضاع ()ّ2011
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اؿٛادخ اـطسَٛ(٠ت+دساح)
7910
7256

6760
6085
5757

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2011

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

َٔ خالٍ االسؿا٤ات اعال ٙلد إٔ املؤغس االسؿا ٞ٥ؿٛادخ املٛت خالٍ اـُظ ضٓٛات املاق ١ٝاخنفض بٓطب١
( ، )%17أَا سٛادخ اؾساح فكد اخنفكت بٓطبٚ )%26( ١بؿٛز ٠عاَ ١لد إٔ اؿٛادخ اـطسَٛ( ٠ت  +دساح)
اخنفكت بٓطب ٖٞٚ )%23( ١تعترب خطٛات َكدزٖـ يتشكٝل ٖدف ايتُٓ ١ٝاملطتداَ ١ف ٢خفض قشاٜا اؿٛادخ
املسٚز. ١ٜ
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ثاْٝا/قشاٜا اؿٛادخ املسٚز ١ٜخالٍ األعوام 2011ـــــ 2016م
ايعاّ

ايٛفٝات يف سٛادخ
املٛت

ايكشاٜا يف سٛادخ اؾساح

ّ2011

2667

7994

ّ2012

2482

7060

ّ2013

2349

7161

ّ2014

2223

6995

ّ2015

2154

6416
7444

ّ2016

2311

قشاٜا اؿٛادخ اـطس٠
(َٛت+دساح)
10661
9542

9510
9218
8570
9217

ْطب ١االخنفاض يًكشاٜا عٔ ضٓ١
االضاعّ2011

-14%

-13%

30

-14%

12000
10000

ضحايا الحوادث الخطرة (موت+جراح)

8000

الضحايا في حوادث الجراح

6000
4000
2000
0

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

َٔ خالٍ اؾد ٍٚاالسؿاٚ ٞ٥ايسضِ ايبٝإ ْالسظ االت-:ٞ
اخنفاض ف ٢عدد املتٛفني عٔ ضٓ ١االضاع بٓطب%13١
اخنفاض ف ٢عدد قشاٜا اؾساح بٓطب%14١
اخنفاض ف ٢عدد قشاٜا اؿٛادخ اـطس ٠بٓطبٚ %14١بايتاي ٞؼكل ٖدف االضرتاتٝذ ١ٝفُٝا ٜتعًل غفض
قشاٜا اؿٛادخ اـطس ٠بٓطب. )%70( ١
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ْتا٥ر اإلضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝايجاْ ١ٝيًطالَ ١املسٚز١ٜ
ّ2020-ّ2017

ايعاّ األّ2017ٍٚ

ايكشاٜا

ايعاّ

اؿٛادخ اـطسَٛ( ٠ت  +دساح)

ّ2017

6023

8750

ّ2016

6052

9217

املكازْ١

29-

467-

-0.5%

-5.1%

%

َٔ خالٍ اؾد ٍٚاالسؿاْ ٞ٥السظ االت-:ٞ
اخنفاض ف ٢عدد اؿٛادخ اـطس ٠بٓطبَ %0.5١كازْ ١بايعاّ. ّ2016
إخنفاض ف ٢عدد قشاٜا اؿٛادخ اـطس ٠بٓطبَ %5.1١كازْ ١بايعاّّ2016
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َتٛفني َ +ؿاب ٞدساح

ايتشدٜات

 .1عدّ ؽؿٝـ َٝصاْ ١ٝيًدط َٔ ١قبٌ ٚشاز ٠املاي. ١ٝ
 .2عدّ ايتصاّ بعض غسنا ٤اجملًظ بدفع َاعً َٔ ِٗٝايتصاَات ػـاٙ
ؾٓدٚم ايطالَ ١املسٚز.١ٜ
 .3اؿظس االقتؿاد ٟعً ٢ايطٛدإ ايـر ٟأعـام اضـترياد ايـسادازات
املطتددَ ١يف عًُ ١ٝايكبط اإليهرت.ْٞٚ
ٚ .4بؿٛز ٠عاَ ١قعف ايتُ ٌٜٛايالشّ يتٓفٝر املػسٚعات.
 .5ايكعف ايٓطيب يف تٓفٝر َػسٚع تعصٜـص قـدزات ايطـٛازئ ايؿـش ١ٝفـ٢
إستٛا ٤إؾابات اؿٛادخ املسٚز ١ٜخاؾ ١ف ٢فـاٍ تـٛفري عسبـات اإلضـعاف
ٚإْػا ٤عٓابس طٛازئ باملٓاطل األنجس سٛادخ .
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ايتٛؾــٝات
 إيتصاّ ايػسنا ٤مبا  َٔ ًِٜٗٝإضتشكاقات َاي ١ٝػا ٙؾٓدٚم
ايطالَ ١املسٚز ١ٜيكُإ تٓفٝر َػسٚعات االضرتاتٝذ ١ٝايجاْ١ٝ
 ّ2017ـ. ّ2020
 ايبشح عٔ َؿادز أخس ٣يتػط ١ٝايعذص يف املٛاشْ.١
 إقافٚ ١شاز ٠االزغاد ٚاألٚقاف إىل عك ١ٜٛفًظ تٓطٝل
ايطالَ ١املسٚز ١ٜيًتٓطٝل ف ٢تٓفٝر بساَر ايتٛع ١ٝاملسٚز١ٜ
عرب املطادــــــد.
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ٚباهلل ايتٛفٝل
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