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من السٍبرات اخلبصة إىل :  4رقم ”الغبٌة اإلسرتاتٍجٍة“
 النقل اجلمبعً

تهذف هزٖ اٌغاٌح إٌى تغٍٍش اعتّاد اٌجّهىس عٍى اٌسٍاساخ اٌخاصح وتىجٍههُ 

:أهذاف إستشاتٍجٍح  4ٔحى استخذاَ إٌمً اٌجّاعً، وٌسعى إٌى رٌه ِٓ خالي 

تحىًٌ اٌطٍة ِٓ  

اٌسٍاساخ اٌخاصح إٌى 

اٌّىاصالخ اٌعاِح

تىفٍش شثىح

طشق فعاٌح وِالئّح  

ٌٍىصىي إٌى جٍّع 

ِٕاطك دتً

إداسج االختٕالاخ 

اٌّشوسٌح

صٌادج عذد  

سواب إٌمً 

اٌجّاعً
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نمطاع انُمم فٍ دتٍ انىضغ انحانٍ

طشقان
شثىح طشق طشق عصشٌح وِشهىد تها عاٌٍّا -

ِشوض تحىُ ِشوسي ِتطىس -

ِشوسٌحتعشفح ٔظاَ -

إصدحاِاخ ِشوسٌح فً ساعاخ اٌزسوج خاصح فً ِشوض   -

قاٌّذٌٕح وأهُ اٌطش

إستشاتٍجٍح ِشوضج عٍى اٌسٍاساخ اٌخاصح تذي إٌمً  -

اٌجّاعً

%5تًؼذل ًَى َماسب  يهُىٌ َسًح 2حىانٍ  : ػذد سكاٌ دتٍ
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انًىاصالخ انؼايح
وسائً ٔمً حذٌثح وِستذاِح -

آًٌ فً اٌحافالخ  ِشوض تحىُ  -

%100فً تشغًٍ  اٌّتشو  تٕسثح آًٌ تحىُ ِشوض  -

أوصًٍٕ، شاسوًٕ، وجهتً، إتفالٍاخ تشاِج  )تشاِج اٌتٕمً -

(اٌتٕمً

تذهىس اٌسشعح اٌتجاسٌح ٌٍحافالخ فً أولاخ اٌزسوج تسثة  -

ّشوسٌحاٌ اإلختٕالاخ

نمطاع انُمم فٍ دتٍ انىضغ انحانٍ
%5تًؼذل ًَى َماسب  يهُىٌ َسًح 2حىانٍ  : ػذد سكاٌ دتٍ

سُىَا% 0.6

سُىَا% 10.8-



انتحذَاخ وانتهذَذاخ انًستمثهُح

سُىَا% 2.3:  2009-2007انخطح اإلستشاتُجُح 
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تىلؼاخ انًُى انسكاٍَ فٍ دتٍ

سُىَا% 1:  2016-20012انخطح اإلستشاتُجُح 

انًؼتًذج حصح انُمم انجًاػٍ  انتخفُض فٍ

%  20إنً % 30دتٍ يٍ ػهً يستىي 

!!!وتؼذ
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(يهُىٌ ساكة َىيُا)ػذد انتُمالخ انُىيُح انًتىلؼح 
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اإلستُتاجاخ
سُاسج نكم ساكٍ 0.6تصم إنً يشتفؼح و: َسثح إيتالن انسُاساخ انخاصح  -

 يٍ إجًانٍ انتُمالخ فٍ دتٍ% 11.8ال تًثم إال : ًاػٍ جحصح انُمم ان -

نهحذ يٍ إستؼًال انسُاساخ انخاصحغُش كافُح انتششَؼاخ وانسُاساخ انحانُح  -

فٍ دتٍ َاتجح ػٍ إستخذاو انسُاساخ انخاصحيٍ يهىثاخ انهىاء % 42 -

تهُىٌ دسهى سُىَا 4.6تكهف دتٍ حىانٍ  (يشكض انًذَُح وأهى انطشق)إصدحاياخ يشوسَح فٍ ساػاخ انزسوج  -

سُىَاتهُىٌ دسهى  2وفاج شهشَا وخسائش تمذس تحىانٍ  12حادث و  200: حىادث انطشلاخ  -

تُظاو انتحكى فٍ انحافالخغُش يشتىط َظاو تحكى يشوسٌ  -

(Car pooling)فٍ انًساساخ راخ األونىَح نهحافالخ وانُمم انجًاػٍ تطئ اإلَجاص  -

نمطاع انُمم فٍ دتٍ انىضغ انحانٍ
%5تًؼذل ًَى َماسب  يهُىٌ َسًح 2حىانٍ  : ػذد سكاٌ دتٍ



:تششَؼاخ يجًذج تتؼهك 

اٌّذسسًإٌمً سسىَ تعط اٌخذِاخ تتسعٍش -

دتًإٌمً تّشوثاخ األجشج فً إِاسج تٕظاَ -

(واٌّعالٍٓإعفاءاخ وثاس اٌسٓ )اٌالئحح اٌتٕفٍزٌح ٌٕظاَ اٌتعشفح اٌّىحذج تتعذًٌ -

دتًتاٌسالِح فً خذِاخ إٌمً اٌعاَ فً إِاسج -

اٌحذ ِٓ اٌّهٓ اٌذٍٔا الِتالن اٌّشوثاخ-

سٍاسح اٌسٍاساخ اٌمذٌّح-

:سُاساخ َمم تُتظش اإلػتًاد 

شجؼح نهُمم انجًاػًٍانثطء فٍ إصذاس انتششَؼاخ وانسُاساخ ان

Increase of vehicle import taxes (Federal)
Vehicle registration restrictions for low-income jobs (Federal)
Variable distance based insurance fees (Federal)
Flexible parking fee (Local)
Road congestion pricing – time & location-based tolls, e.g. CBD area toll (Local)
Feeder bus – alternative vehicle use (Local)
Public bicycle rental services (Local)
Parking cash out & transit benefits, e.g. subsidized transit pass instead of car & car parking subsidies (Local)
Staggered work hours (Local)
Telework (Local)
Car free areas/streets (Local)

انتحذَاخ وانتهذَذاخ انًستمثهُح



تمذيم خصىماخ عهى انتعزفح خارج أولاخ انذروج.

 تفعيم تزنامح انىالء(Loyalty Pass.)

 رتط وسائم اننمم انجماعي مع مزاكش انتسىق(Transport connectivity)

فتح انثاب نمنح تصاريح ممارسح انهىاياخ واألنشطح في انمحطاخ.

تعذيم مذاخم ومخارج انمحطاخ ومزاكش انتسىق.

تزويح تمارب انمحطاخ من انمناطك انحيىيح تاإلمارج.







تحىًٌ اٌطٍة ِٓ  مببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

اٌسٍاساخ اٌخاصح إٌى 

اٌّىاصالخ اٌعاِح

1







 ا ٌٍّىاصالخ اٌعاِحاستخذاِ األوثشعًّ تشٔاِج ِىافآخ ٌٍجّهىس.











تحىًٌ اٌطٍة ِٓ  مببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

اٌسٍاساخ اٌخاصح إٌى 

اٌّىاصالخ اٌعاِح

1



                                           انتزكيش عى وسائم اننمم انجماعي في انتنمالخ وانحذ من انتخفيض

.في حصح اننمم انجماعي

تكثيف عذد انمساراخ انخاصح تانحافالخ.

إعذاد انذراساخ نمزاكش انتجمع إلنشاء محطاخ اننمم انجماعي.

رتط انحافالخ انعامح مع اإلشاراخ انضىئيح وإعطائها أونىيح نهمزور في انتماطعاخ.

سيادج عذد انمذاخم وانمخارج حىل محطاخ انمتزو.

اإلستعذاد نتحذيذ انثنيح انتحتيح نهمناطك انجذيذج انتي أعهن صاحة انسمى.

تىفٍش شثىحمببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

طشق فعاٌح وِالئّح  

ٌٍىصىي إٌى جٍّع 

ِٕاطك دتً

2



تفعًٍ أداج اٌثحث ِٓ خالي اٌتشوٍض عٍى اٌتجّعاخ ودساسح تٕمالتها.

تمذٌُ عشوض خاصح وعمذ صفماخ ِع اٌجهاخ اٌحىىٍِح واٌخاصح.

تكثيف تحهيم انثياناخ، نهىصىل إنى انخذمح انمزغىتح من لثم انجمهىر.

تخصٍص حافالخ سشٌعح ٌٍىصىي ٌّٕاطك حٍىٌح فً دتً دوْ تىلف.





تىفٍش شثىحمببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

طشق فعاٌح وِالئّح  

ٌٍىصىي إٌى جٍّع 

ِٕاطك دتً

2















إداسج االختٕالاخ مببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

اٌّشوسٌح

3





.

 تـصٌادج اٌّشافك اٌخاصح Park & Ride Facility





oMobility Management 

oTransport Oriented Demand

oTransport Demand Management

إداسج االختٕالاخ مببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة

اٌّشوسٌح

3









تشوٌج إٌمً اٌجّاعً ِٓ خالي حجىصاخ اٌفٕادق.

Wi-Fi

تطثٍك فىشج ٔجىَ اٌّىاصالخ.



تشغًٍ وسائً إٌمً اٌجّاعً فً اٌفعاٌٍاخ وإٌّاسثاخ تؤلصى حذود ٌها.

مببدرات وأفكبر مؤسسة املىاصالت العبمة
صٌادج عذد  

سواب إٌمً 

اٌجّاعً
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. .شكزا لكم  ..  شكزًا لكم 


