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 كثافة الشبكة :

مجماااااااو  مفهومهاااااااا :

اطااااواو  طااااوط ال  ااااو 

العااااااااااااااااااااااااااااااااا    و  

تكاااااااااااىاى  ك   الااااااااااا  

مساااااااااااا ة الم   اااااااااااة 

  .2 ك 

 

يييبة وال ا  ييية أن عملييييا  تعنيييي  % 100 – 90 كيييل المنييياول المولل

 ."A"مستوى ال  مة وال ي يعابل  للرحالت تُخبم  النقل العام

 جىش
من المناول الباعمة للنقل العام مخبومة  النقل العام  85.5%

معظم المناطق الموِلدة والجاذبة للرحالت تُخدم تعني  B" 80-89.9مستوى ال  مة "وال ي يعابل 

  Bمستوى ال  مة   بالنقل العام

الساثانةة من المنااطق ذات الثااااات ¾ ما نسبته :  79.9  - 70

  Cمستوى ال  مة   .المرتفعة تُخدم بالنقل العام
 اىب 

من المناول الباعمة للنقل العام مخبومة  النقل العام  75.6%

 "Cمستول  ال  مة "وال ي يعابل 
2ما نسبته   69.9 - 60

من المناطق ذات الثاااات السثانةة  ⁄3

   (Dمستوى ال  مة  المرتفعة تُخدم بالنقل العام

من المناطق ذات ½  على االقل ما نسبته     59.9 - 50

 الزىقاء  (Eمستوى ال  مة  الثاااات السثانةة المرتفعة تُخدم بالنقل العام
 

من المناول الباعمة للنقل العام مخبومة  النقل العام  81.8%

 "Bمستول  ال  مة "وال ي يعابل 
الثاااات السثانةة من المناطق ذات ½  اقل من ما نسبته  50 >

  (Fمستوى ال  مة  المرتفعة تُخدم بالنقل العام
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 امت ا  الشبكة :

الطاااااااوو مااااااا  شااااااابكة 

الطاااااااااااى  الم طااااااااااا  

بشاااااابكة ال  ااااااو العااااااا  

و ااات  ا تساااابة ب سااامة 

طااااااوو شاااااابكة ال  ااااااو 

العااا  ى اا  طااوو شاابكة 

 الطى   ك /ك  

ال  وج  مؤشى ىالمي  مك  الم اى ة بة، ولك  ى   
العا  أ  ت طي ما وى  م  الم اطق في شبكة ال  و 
 1مؤشى ىق  

 جىش

مجموع  مجموع أطوال الطرق )كم( 

أطوال 

شبكة 

النقل 

العام 

 )كم(

امتداد 

الشبكة 

 )كم/كم(

 231: 3الى  1األطوال للتصنةفات 

254.5 1.1 

  313: 4الى  1األطوال للتصنةفات 

 

 
254.5 0.81 

 اىب 

 1.11 994 892: 3الى  1األطوال للتصنةفات 

: 4الى  1األطوال للتصنةفات 

1221  
994 0.81 



 الزىقاء
 

 1.11 994 892: 3الى  1األطوال للتصنةفات 

: 4الى  1األطوال للتصنةفات 

1221  
994 0.81 
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 : عامو المباشىةم

 ساااابة ىاااا   الااااى    

التاااي ت تاااا  أكثاااى مااا  

وسااااا طة   اااااو وا ااااا ة 

 إلتمامهاااا مااا  مجماااو 

الاااى   ، بشاااكو ىاااا  

ال  جااااااااا  أ   كاااااااااو  

ه ااااااااان أكثااااااااى ماااااااا  

وساااااااااااا طة وا اااااااااااا ة 

مساااااات  مة ل و ااااااوو 

ماا  وسااط الم   ااة الاا  

الم ااااااااااطق الساااااااااك  ة 

 الم  طة بها.

 

 جىش

إن نس ة الركاب ال ين استخبموا وسيوة النقيل 
الرئيسييييية فقييييو سبون احتسيييياب السييييير عليييي  

 األقبام(

14% 

 االضافة الي  ستخبام وسيوة نقل واحبة نس ة 
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(

34% 

مييين اسيييتخبموا وسييييوتي نقيييل  االضيييافة الييي  
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(

27% 

وسييائو فيركبر  االضييافة اليي   3سييتخبام نسي ة ا
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(.

25% 

 اىب 
 

إن نس ة الركاب ال ين استخبموا وسيوة النقيل 
الرئيسييييية فقييييو سبون احتسيييياب السييييير عليييي  

 األقبام(
32% 

ستخبام وسيوة نقل واحبة  االضافة الي  نس ة 
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(

19% 

مييين اسيييتخبموا وسييييوتي نقيييل  االضيييافة الييي  
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 

انوالقميا عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان 
 ال  مكان وصولما(

3% 

وسييائو فيركبر  االضييافة اليي   3سييتخبام نسي ة ا
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(.

46% 



 الزىقاء
 

إن نس ة الركاب ال ين استخبموا وسيوة النقيل 
السييييير عليييي  الرئيسييييية فقييييو سبون احتسيييياب 

 األقبام(
18.4% 

ستخبام وسيوة نقل واحبة  االضافة الي  نس ة 
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(

65.3% 

مييين اسيييتخبموا وسييييوتي نقيييل  االضيييافة الييي  
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(

16.3% 

وسييائو فيركبر  االضييافة اليي   3سييتخبام نسي ة ا
وسيييوة النقييل الرئيسييية سبون احتسيياب السييير 
عل  األقبام( في رحليتمم سمين مكيان انوالقميا 

 ال  مكان وصولما(.

-- 
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نس ة زمن الرحلة  
 Transit-Autoس

Travel Time Ratio) 

مستوى 

 الخدمة

الفرق بةن زمني 

 الرحلة )دقةقة(
 مالحظات

 جىش
 

 Dتجمع االعمال المركزي  داخل-

 Cوالمتوسط خدمة مستوى 
A ≤0 النقل العام أسرع من الخاص 

B 1-15 
تقريباً النقل العام بنفس سرعة 

 النقل الخاص

C 16-30 
ومن الرحلة بالنقل العام 

 مقبول نسبةاً 
 

 اىب 
 

D 31-45 

الرحلة باتجاهةن على األقل 

أطول بمعدل ساعة باستخدام 

 النقل العام

E 46-60 

زمن الرحلة مضجربالنسبة 

لمعظم مستخدمي النقل العام؛ 

ال يفضل اال اي المدن 

 الصغةرة
  الزىقاء

F >60 

زمن الرحلة باستخدام النقل 

 العام غةر مقبول

 

 

5 On-Time :متوسو اعل  وقت  اقل وقت انتظار  أ: مقياس انتظام الخدمة



performance/ 
Waiting time 

انتظام الخبمة/ فترة 
 االنتظار

ات مقةاس انتظام الخدمة لم يتم قةاسة بسبب عدم تواارالمعلوم

 .التالةة لدى هةئة النقل البري

 نتظار:ب: مقياس وقت اال 
هذا المؤشر يحتسب بناء على تقدير المستخدم لوسائط النقل 

تم توزيع استبةانات على مستخدمي النقل العام ممن العام بحةث 

عام داخل وسةطة النقل وسؤالهم عن  15ال تقل أعمارهم عن 

 الوقت الذي استغرقوه اي انتظار وسةطة النقل لحةن ركوبها.
 

وقت  انتظار جىش
 االنتظار

 قائدق 6 دقةقة 90 دقةقة  0.0

 دقةقة 3.1 بقيقة 30 دقةقة 0 اىب 

 بقائل 5 دقةقة 75 دقةقة  0.0 الزىقاء

 

 

 

 

 


