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٢٠١٦
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المنظومة
ية المرور

٢٠١٦



الحوادث المرورية
ية في السلطنة بلغت  شهدت السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا في أعداد الحوادث المرور

نسبته )42.5%( في الفترة )2012-2016م(.  
ية في السلطنة)4,721( حادث مروري عام 2016م منخفضا بنسبة  حيث بلغ عدد الحوادث المرور
3,26( إصابة منخفضا بنسبة)10%( ، أما الوفيات  1 )24.8%( عن عام 2015م، وبلغ عدد اإلصابات )

فقد بلغ عددها )692( حالة وفاة بارتفاع بلغ )2.5%( عن العام السابق. 
وبالنسبة لنوع ضحايا الحوادث فقد كان غالبيتهم من الذكور حيث بلغت نسبتهم )74%( للعمانيين 
و )86%( للوافدين، وكذلك الحال بالنسبة للوفيات البالغ عددها )692(، حيث شكل الذكور العمانيون 

ما نسبته )85%( من إجمالي وفيات العمانيين، و )87%( من إجمالي وفيات الوافدين.

أعداد الحوادث المرورية في السلطنة في الفترة )2012-2016م( 
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إصابات الحوادث المرورية حسب الجنسية
عام 2016م

وفيات الحوادث المرورية حسب الجنسية
 عام 2016م

%75%٢5

%٦٢%38

في كل ساعتين 
وقع حادث مروري 
في السلطنة عام 

٢٠١٦م

الوافدونالعمانيون
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أسباب الحوادث المرورية واإلصابات والوفيات لعام 2016م

الوفيات اإلصابات الحوادث
السبب

% عدد % عدد % عدد

55 378 ٦3 ٢,٠5٢ 53 ٢,499 السرعة

١٠ ٦٦ 5 ١7٦ 4 ١83 التجاوز

١5 ١٠3 9 ٢9٦ ١4 ٦7٢ اإلهمال

7 5١ ٢ ٦8 4 ١84 سوء صيانة المركبة

8 55 ١3 4١٢ ١5 7٠5 سوء التصرف

٢ ١٢ ٦ ١83 7 3٢٦ عدم ترك مسافة األمان

4 ٢7 ٢ 74 3 ١5٢ أسباب أخرى

100 692 100 3,261 100 4,721 المجموع
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ية والوفيات وحوالي ثلثي اإلصابات  أكثر من نصف الحوادث المرور
كان سببها السرعة عام ٢٠١٦م

وفيات وإصابات الحوادث المرورية حسب نوع الضحية عام 2016م
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مشاةركابسائقين
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%١٠
الظاهرة

 %١٦
جنوب الباطنة

 %١5
بقية السلطنة

التوزيع الجغرافي للحوادث المرورية عام 2016م

%5
ظفار
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 % 38
مسقط
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جنوب
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ل استعمال حزام األمان من خطر اإلماتة فيما بين السائقين والراكبين 
ّ
يقل

خطر  ومن   %  5٠ و   %  45 بين  تتراوح  بنسبة  األمامية  المقاعد  في 
 45 و   %  ٢٠ بين  تتراوح  بنسبة  بالغة  وأخرى  طفيفة  إلصابات  التعرض 
المقاعد  الراكبين في  بين  األمان  أما استعمال حزام  التوالي.  %على 
ل معدل التعرض لإلصابات المميتة والبالغة بنسبة ٢5 % 

ّ
الخلفية فيقل

والتعرض لإلصابات الطفيفة بنسبة 75 %
ير العالمي عن حالة السالمة على الطرق ٢٠١5م، منظمة الصحة العالمية( )التقر
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المركبات
تم تسجيل )131.6( ألف مركبة في السلطنة عام 2016م، بانخفاض بلغت نسبته )21,2%( عن عام 

2015م. كما بلغ المعدل الزمني لتسجيل المركبات: )15( مركبة كل ساعة.
ومن المالحظ بأن اللون المفضل لدى مالكي المركبات هو اللون األبيض حيث بلغت نسبة المركبات 
أكثر من خمسي  2016م. كما سجلت  عام  المسجلة  المركبات  إجمالي  )48.3%( من  اللون  لهذا 

المركبات ذات سعة محرك من 1500 إلى 3000سم3.

%7٠.5
خاصة

%٢٠.٠
4.١%تجاري

تأجير
%٠.٦

أجرة

التوزيع النسبي للمركبات المسجلة
في السلطنة حسب نوع التسجيل عام 2016م*

* ال تشمل المركبات الحكومية ومركبات التصدير.
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%٠.7
دراجات آلية

%٠.١
هيئات سياسية

%٠.٢
تعليم سياقة

%3,8
مؤقت
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في كل 4 دقائق تم 
تسجيل مركبة جديدة 
في السلطنة عام 

٢٠١٦م



نسب المركبات المسجلة عام 2016م حسب اللون

فضي

رمادي

لؤلؤي

بقية األلوان

أزرق

أبيض

بيج

أحمر

%9,١

%8

%٦

%١5,3

%4,٦

%48,3

%4,7

%4

نسب المركبات المسجلة عام 2016م حسب سعة المحرك

٢٢,5

بدون محرك*

١3,٢

أكبر من 45٠٠ سم3

١7,5

3٠٠٠-45٠٠ سم3

4١,7

١5٠٠ - 3٠٠٠ سم3

5,٢

أقل من ١5٠٠ سم3
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* مركبة صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة آلية أخرى.



ال يجوز تسيير أي مركبة على الطريق إال بعد تسجيلها والحصول 
على رخصة بذلك

)قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢8 / 93 وتعديالته(
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رخص السياقة
بلغ عدد رخص القيادة المسجلة في السلطنة )1.426( مليون رخصة حتى نهاية عام 2016م، أي   
أن حوالي نصف السكان )18 سنة فما فوق( حاصلون على رخصة قيادة. في عام 2016م تم 

تسجيل )83,135( رخصة قيادة جديدة، بمعدل ارتفاع بلغ) 1.6%( عن عام 2015م.
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ال يجوز قيادة أي مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من 
اإلدارة العامة للمرور تجيز للمرخص له قيادة مثل هذا النوع من 

المركبات 
)قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢8 / 93 وتعديالته(
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في كل ٦ دقائق 
صدرت رخصة سياقة 
جديدة في السلطنة 

عام ٢٠١٦م



الطــــــرق
بلغ إجمالي أطوال الطرق في السلطنة )35,522( ألف كيلومترا من الطرق المعبدة )المزدوجة   
يبا عن عام 2011م. كما أن )93%( من  والمفردة( حتى نهاية عام 2015م بارتفاع قدره )20%( تقر
هذه الطرق هي طرق مفردة. وفي عام 2015م تم إنشاء )965( كيلومترا من الطرق المعبدة 

في السلطنة؛ )75%( منها تم تنفيذها في محافظتي ظفار ومسقط.
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الطرق المنفذة في السلطنة حسب المحافظات لعام 2015م )كيلومتر(

الممهدة المفردة  المزدوجة   المحافظات

٠ 5.7 3٠4.٦4 مسقط   

74 ٢9.7 38٢.5 ظفار 

5 ٠.4 ٦.4 مسندم  

٠ ٢3 ٠ البريمي  

٢3 ١٠ ٢١ الداخلية  

٢٠.85 ٠ 49 شمال الباطنة  

3 ٠ ٢١.4  جنوب الباطنة   

8 ٠ 44.١  جنوب الشرقية  

٦9 3٢ ١٠  شمال الشرقية  

55 ٢ ٢٢.5 الظاهرة   

٠ ٠ ٠ الوسطى   

257.85 102.8 861.54 الجملة
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المناسبات والفعاليات المرورية

مارس من كل عام 
االحتفال بأسبوع المرور الخليجي 

)٦-١3( مايو 
األسبوع العالمي للسالمة على الطرق

١8/ أكتوبر 
ية. من كل عام تحتفل السلطنة بيوم السالمة المرور

١7/ نوفمبر 
اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا المرور
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