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شكل )1(: تطور أعداد الحوادث المرورية في السلطنة للفترة )2016-2020م(

  - المعدل الزمني للحوادث المرورية: 

شكل )2(: المعدل الزمني للحوادث المرورية في السلطنة للفترة )2016-2020م(

01      الحوادث المرورية 

2016

2017

2018

2019

2020

4,721

3,845

2,802

2,120

1,341

حادث
 لكل ألف مركبة

 عام 2020م

انخفاض
 أعداد الحوادث المرورية 

للفترة )2016-2020م( لتصل إلى )1,341( حادث
 في عام 2020م

 - تطور أعداد الحوادث المرورية: 

%71.6

حادث
كل

 ساعتين

حادث
كل

 3 ساعات

حادث
كل

 3 ساعات

حادث
كل

 4 ساعات

حادث
كل

 6 ساعات

20162017201820192020
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الحوادث المرورية
 وقعت في محافظة مسقط

 - التوزيع الجغرافي

 

شكل )3(: التوزيع النسبي للحوادث المرورية في السلطنة حسب المحافظات لعام 2020م

مسقط

شمال الباطنة

مسندم

البريمي

شمال الشرقية

الظاهرة

الداخلية

الوسطى

ظفار

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

22.49.515.44.8 4.56.4 7.2 14.112.03.00.7

حوالي
 ربع
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شكل )4(: التوزيع العددي والنسبي  ألنواع الحوادث المرورية لعام 2020م

  - أسباب الحوادث المرورية: 

شكل )5(: التوزيع العددي للحوادث المرورية حسب سبب الحادث لعام 2020م

01      الحوادث المرورية 

اصطدام بجسم ثابت

702
226

206
88

40
30

49

 %52.3
من الحوادث المرورية 

عام 2020م كان 
سببها السرعة

السرعة
سوء التصرف
اإلهمال
عدم ترك  مسافة األمان
عيوب في المركبة
التجاوز

أخرى

دهس
تدهور

تصادم بين المركبات

أكثر من نصف
 الحوادث المرورية

  )53.7%( حدثت في
 الليل عام 2020م

19.2

21.8

39.4

19.6

- نوع الحوادث وزمن حدوثها

من الحوادث المرورية 
هي تصادم بين المركبات

%39.4
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     شكل )6(: أعداد الحوادث المرورية حسب أيام األسبوع لعام 2020م

     شكل )7(: أعداد الحوادث المرورية حسب األشهر لعام 2020م

190
187

178
168

192
222

204

ثلث
 الحوادث المرورية

 وقعت في يومي 
الخميس والجمعة 

عام 2020م

السبت
األحد
األثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الجمعة

139
140

137
75

104
10498

يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيو

80 يوليو

97 اغسطس
102 سبتمبر

129 اكتوبر
114 نوفمبر

126 ديسمبر

 %31
من الحوادث المرورية 

وقعت في األشهر من 
)يناير إلى مارس( 

عام 2020م
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     شكل )8(: نسب الحوادث المرورية في السلطنة حسب مكان وقوعها لعام 2020م

     شكل )9(: التوزيع العددي لزمن وقوع الحوادث المرورية لعام 2020م

01      الحوادث المرورية 

داخل المدن

خارج المدن

 %51
من الحوادث المرورية

 تقع في
 طريق مستقيم

42.5

57.5

ليلنهار

621720
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  - ضحايا الحوادث المرورية )اإلصابات والوفيات( :

نتيجة الحوادث المرورية 
في عام 2020م بانخفاض قدره %46.4 

عن عام 2016م

نتيجة الحوادث المرورية 
في عام 2020م بانخفاض قدره %58 

عن عام 2016م

حالة وفاة

مصاب

371

1,365

الناتجة عن الحوادث المرورية
75% في عام 2020م كانت لعمانيين

اإلصابات
%64
الوفيات
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جدول )1(: ضحايا الحوادث المرورية )اإلصابات والوفيات( لكل 10 آالف من السكان حسب المحافظات عام 2020م

 معدل ضحايا الحوادث لكل 10.000 من
السكان

 ضحايا الحوادث المرورية
المحافظات

الوفيات اإلصابات
2.74 51 306 مسقط
7.06 62 232 ظفار
2.24 1 10 مسندم
3.69 11 34 البريمي
4.62 40 181 الداخلية
2.06 65 97 شمال الباطنة
5.43 43 210 جنوب الباطنة
3.39 17 90 جنوب الشرقية
4.08 35 76 شمال الشرقية
4.37 27 66 الظاهرة

15.67 19 63 الوسطى

3.88 371 1,365 اإلجمالي

        - محافظة الوسطى تعتبر أكبر محافظة من حيث معدل ضحايا الحوادث المرورية بالرغم من أنها تحوي ثاني أقل محافظة لعدد السكان

شكل )10(: ضحايا الحوادث المرورية )اإلصابات والوفيات( حسب نوع الضحية لعام 2020م

01      الحوادث المرورية 

81
139

96
445

194
781

 %13
من المصابين جراء 

الحوادث المرورية عام 
2020م كانت إصابتهم 

بليغة

المشاه

اإلصاباتالوفيات

الركاب

سائقو المركبات
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شكل )11( ضحايا الحوادث المرورية )اإلصابات والوفيات( حسب الجنس لعام 2020م

جدول )2(: ضحايا الحوادث المرورية حسب الفئات العمرية لعام 2020م

% إجمالي الضحايا اإلصابات الوفيات الفئة العمرية
4.4 76 60 16 أصغر من سبع سنوات
4.2 73 67 6 7 - 15 سنة

26.1 453 375 78 16 - 25 سنة
55.3 960 746 214 26 - 50 سنة
8.3 145 98 47 51 - 70 سنة
1.7 29 19 10 71 سنة فما فوق

100.00 1,736 1,365 371 اإلجمالي

245
1,120

اإلصابات

41
330

 48.6% - اإلصابات 
53.4% - الوفيات 
الناتجة عن الحوادث 

المرورية في عام 2020م 
كان سببها السرعة

الوفيات

ذكورإناث
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المركبات:  2-

02      المركبات 

وســيلة مــن وســائل النقــل أو الجــر، أعــدت للســير بقــوة آليــة أو 
جســدية، علــى الطريــق، ومعــدة لنقــل األشــخاص أو الحيوانــات 
أو األشــياء، وتشــمل – بصفــة خاصــة – الســيارات والشــاحنات 
والمعــدات  والجــرارات  والمقطــورات  والقاطــرات  والحافــالت 

والدراجــات، وال تشــمل القطــارات.
قانون المرور العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2016

المركبة

مليون مركبة
إجمالي المركبات المسجلة1,56

 في السلطنة عام 2020م

من إجمالي المركبات
78.4% في السلطنة هي مركبات خاصة

5
 مركبات

3
 أشخاص

في الكيلومتر المربع الواحد
 في السلطنة عام 2020م

لكل مركبة
 عام 2020م
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جدول )3(: إجمالي المركبات المسجلة في السلطنة حسب نوع التسجيل لعامي 2019م و 2020م

2020 2019
نوع التسجيل

% عدد % عدد
78.4 1,221,302 77.7 1,202,912  - خصوصي 
15,4 239,639 16.0 247,237  - تجاري
1.5 24,178 1.7 26,442  - تأجير
1.9 29,931 2.0 31,593  - أجرة
0.4 6,466 0.4 6,671  - دراجات آلية
0.1 857 0.1 853  - هيئات دبلوماسية
0.8 12,695 0.8 12,995  - حكومي )1(
0.1 1,304 0.1 1,286  - جرار زراعي
0.4 5,730 0.4 5,666  - تعليم السياقة
1,0 15,351 0.8 12,086  - مؤقت )2(

100.0 1,557,453 100.0 1,547,741     الجملة
 1- ال يشمل المركبات العسكرية

 2- األرقام تستخدم لفترة بسيطة ألغراض الفحص قبل التسجيل، كذلك تشمل مركبات التصدير واالستيراد
       المصدر : شرطة عمان السلطانية

                                                          نسبة الزيادة في إجمالي عدد المركبات في السلطنة بين عامي 2019 و 2020م

3 أشخاص لكل مركبة عام 2020م

5 مركبات في الكيلومتر المربع 
الواحد في السلطنة عام 2020م

%1
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شكل )12(: التوزيع النسبي إلجمالي المركبات المسجلة في السلطنة حسب اللون لعام 2020

شكل )13(: أعداد إجمالي المركبات المسجلة حسب سعة المحرك )سم 3( لعام 2020م

*مركبة صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها آلية أخرى

02      المركبات 

139

104
80

2.3

2.7
2.6
2.4

1.7
1.3 أخرى

عنابي

أصفر
بيج

أخضر
بني
لؤلؤي

أحمر

ذهبي
أسود

أزرق
رمادي
فضي
أبيض

%90 
 من إجمالي المركبات 
في السلطنة وزنها 
أقل من 3 طن عام 

2020م

صفر- 1000

3000-1500

4500-3001

أكثر من 4500

بدون محرك*

832,578

353,489

200,993

51,486

 %53.5
من المركبات 

في السلطنة ذات 
سعة محرك ما بين

 )1500-3000( سم3 

118,907

43.1
12.8

7.8
5.7
4.8
4.6

4.3
3.9
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- المركبات ذات التسجيل الخصوصي )بيانات تعداد 2020م( : 

أكثر من ثالثة أرباع 
المركبات في السلطنة 
هي المركبات الخاصة 

عام 2020م

أقدم مركبة خاصة 
مسجلة في السلطنة 
تم صنعها عام 1904م

 %8
من المركبات الخاصة في السلطنة 

تم صنعها في عام 2012م، وهو أكثر 
األعوام من ناحية سنة الصنع

 %86
 نسبة العمانيين الذين يمتلكون 

مركبات خصوصية من إجمالي مالك 
المركبات في عام 2020م

 %93
مالك المركبات الخاصة

 أعمارهم ما بين )20 - 59( سنة
 عام 2020م
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   شكل )14(: التوزيع النسبي للمركبات ذات التسجيل الخصوصي حسب سعة ركاب المركبة لعام 2020م

    شكل )15(: التوزيع النسبي للمركبات ذات التسجيل الخصوصي حسب سنة الصنع لعام 2020م

    شكل )16(: التوزيع النسبي للمركبات ذات التسجيل الخصوصي حسب عمر مالك المركبة لعام 2020م

02      المركبات 

82.4

1.2
9-5

5-0

20=>

19-10

15.3

82

2020-2010

2009-2000

1999-1990
1989 وما قبلها

57.0
34.6

7.6
0.8

19 سنة وأقل

24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
60 سنة فأكثر

0.0

104

0.2
4.6

12.9
18.2
18.3

15.0
10.8

7.5
5.4

7.1

1.1
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03      رخص السياقة 

ــز  وثيقــة رســمية صــادرة مــن اإلدارة أو مــن ســلطة مختصــة تجي
لصاحبهــا ســياقة مركبــة مــن نــوع أو أنــواع معينــة مــن المركبــات.

قانون المرور العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2016

ألف رخصة
274

%43.8

عدد رخص السياقة )الجديدة والمجددة( 
في عام 2020م

من رخص السياقة )الجديدة والمجددة(
 تم إصدارها في محافظة مسقط

نسبة اإلناث العمانيات الحاصالت على رخص سياقة جديدة 
من إجمالي العمانيين الحاصلين عليها عام 2020م

رخصة السياقة

%36.7



المنظومة المرورية للسلطنة 2021 18

    شكل )17(: رخص السياقة التي تم التعامل معها )جديدة – مجددة( لعام 2020م

    شكل )18(: رخص السياقة الجديدة حسب نوع الرخصة لعام 2020م

03      رخص السياقة 

75,330 جديدة

198,711 66% مجددة
من رخص السياقة

 )الجديدة والمجددة( 
في عام 2020م
 كانت لعمانيين

خفيفة

ثقيلة

دراجات آلية

معدات ميكانيكية

5.0
كل 7 دقائق92.4

 رخصة سياقة جديدة
0.9 في عام 2020م

1.7
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04      الطرق

المركبات: قانون المرور العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2-38/2016 

ألف كيلومتر
إجمالي أطوال الطرق المعبدة40

 في السلطنة حتى نهاية عام 2019م

39
مركبة

لكل كيلو متر من الطرق المعبدة 
)مدى تزاحم المركبات على الطرق(

أو  للمشــاة  أو  للمركبــات  العــام،  للســير  مفتــوح  ســبيل  كل 
ــات، ويشــمل الطرقــات وأكتافهــا والشــوارع والســاحات  الحيوان

والممــرات واألنفــاق والجســور التــي يجــوز للنــاس عبورهــا
الطريق

كيلومتر
929

64 منها
أطوال الطرق المنفذة 

في عام 2019

كيلومتر
  طرق معبدة

كيلومتر
  طرق مزدوجة

578
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شكل )19(: التوزيع النسبي للطرق المنفذة حسب نوع الطريق في عام 2019م 

04      الطرق

%27

%64

الطرق المفردة

الطرق المزدوجة

الطرق الممهدة

%9
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