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مقدمة 
 

والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين , الحمد هلل رب العالمين 

  .

نعمة األمن ففي ظلها يستطيع اإلنسان أن يقوم بدوره في الحياة في _ سبحانو وتعالى _ من نعم اهلل التي من بها 

تنعم _يحفظو اهلل _ بجهد من حكومة موالي خادم الحرمين الشريفين وبفضل من اهلل ثم . اطمئنان وراحة نفس 

وذلك من خالل ما تبذلو الدولة بتوفير األمن , بالدنا بهذه النعمة العظيمة ضمن النعم الكثيرة التي ال تحصى 

ائل وآمنت كافة وس, واالمان لمواطنيها والوافدين إليها حيث أنشأت الطرق على احدث المواصفات العالمية 

فأصبحت شبكة الطرق داخل المدن وخارجها تربط مناطق المملكة بدرجة تضاىي اكثر الدول , السالمة عليها 

وإذا كانت الدولة تقدم ذلك كلو دون منو باعتباره واجب من واجباتها تجاه أبنائها فانو , تقدما في ىذا المجال 

وىو مايتم من , ا عليها لسالمتهم وسالمة اآلخرين يصبح من الضروري أن يراعي المواطنون ىذه النعمة ويحافظو

. خالل االلتزام باألنظمة والقوانين ومراعاة قواعد السالمة

اإلدارة العامة _ فان األمن العام , وحيث أصبحت الحوادث المرورية تشكل ظاىرة ال تخلو منها دولة من الدول 

الل العديد من األنشطة التي بينها العمل اإلحصائي يولى أىمية بالغة لرصد جوانب ىذه الظاىرة من خ_ للمرور

السنوي للتعرف على أبعادىا ومن ثم التوصل إلى انسب األساليب لمعالجتها حفاظا على حياة آالف المواطنين و 

المقيمين التي تحصد ىذه الحوادث حياة الكثيرين منهما فضال عما تسببو من عجز آللف آخرين بجانب ما 

. على الجوانب االقتصادية و االجتماعية في ىذه البالد تلحقو من أضرار 

وتأتى أىمية البيانات اإلحصائية وتحليلها كأحد األركان الرئيسية في عملية التخطيط والتقييم التي تستدىف 

تم رصد الحوادث المرورية تمهيد للوقوف . ىـ 1421وخالل العام المنصرم , تحسين مستوى السالمة المرورية 

ولما كانت الحوادث المرورية . التفاصيل عن كل حادث مروري من حيث الموقع واألسباب والنتائج  على أدق

نتيجة طبيعية لمخالفة مرورية فقد وجو سعادة مدير األمن العام وسعادة نائبو بضرورة ضبط ىذه المخالفات وتطبيق 

رير حيث يشتمل على ما تم ضبطو من وىو ما يالحظ من خالل ىذا التق, النظام بحق مرتكبيها بكل حزم وعزم 
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على الجهود المبذولة من _كذلك _وفي إطار الشمولية التي استهدفها ىذا التقرير فقد اشتمل . مخالفات مرورية 

قبل  

 

 

منسوبي اإلدارة العامة للمرور فيما تم إنجازه وتقديمو من خدمات في مجال إجراءات رخص السير والسياقية للعام 

. ىـ 1421

نأمل ان يحظي باىتمام الدارسين الستنباط . ىـ 1421عن العام المنصرم _ نقدم ىذا التقرير اإلحصائي وإذ 

أن أتوجو _ في ىذا المجال _ وال يفوتني . الدروس المفيدة لتقديم افضل الخدمات األمنية المرورية واإلنسانية

, ه لمتابعتهما جميع األعمال األمنية المرورية بخالص الشكر وعظيم التقدير لسعادة مدير األمن العام وسعادة نائب

وما كان لهذا الكتاب اإلحصائي … األمر الذي شكل دافعا للعاملين لبذل المزيد من الجهد في كافة المجاالت 

ان يكون على ىذه الدرجة من الشمول دون الجهد الذي بذلو مديري شرط المناطق في المملكة في رصد وضبط 

والشك إن إخالص مديري إدارات المرور بمناطق المملكة المختلفة كان وراء , المرورية  الحوادث والمخالفات

. إصدار ىذا الكتاب بالشكل العلمي الدقيق 

وختاما أسال اهلل عز وجل أن يديم نعمة األمن واالمان على بالدنا الغالية في ظل حكومة موالي خادم الحرمين 

. و النائب الثاني وسم, الشريفين وسمو ولي عهده األمين 

 

 

 

 

مدير اإلدارة العامة للمرور 

/ عميـد                                                                                              
 فهـد بن سعـود البشـر                                                                
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الفصل األول  
 هـ1421الحوادث المرورية التي تم رصدها في مناطق المملكة عام
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 الحوادث المرورية:  الفصل األول

  مقدمة

  توزيع الحوادث المرورية حسب جسامتها  :

  الحوادث الجسيمة .

  الحوادث البسيطة .

  توزيع الحوادث حسب األشهر .

 يام االسبوع توزيع الحوادث حسب أ .

  توزيع الحوادث حسب الوقت والمكان .

  توزيع الحوادث حسب انواعها .

  توزيع الحوادث حسب أسبابها .

  اآلثار الناجمة عن الحوادث المرورية :

  نسب المصابين والمتوفين .

  المصابين والمتوفين .

  مقارنة لعدد الحوادث المرورية وعدد المصابين للعامين

 . هـ 1421 –هـ 1420
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مقدمة 

المملكة  –بطبيعة الحال  –تعد الحوادث المرورية ظاىرة ال تخلو منها دولة من الدول ,ومن بينها 
العربية السعودية , وقد ذكرت المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق أن ما يفقده العالم سنوياً 

. ألف حالة وفاة ( 700)مليون إصابة و( 16)بسبب الحوادث المرورية يصل لحوالي 
وعالوة على عمودية ىذه الظاىرة وانتشارىا فإن النقلة الحضارية واالقتصادية التي عمت أرجاء ىذه 
البالد أسهمت في تنامي ىذه الظاىرة, لما نتج عنها من تزايد ىائل في عدد المركبات وبالتالي تزايد 

المرورية التي تم تقديمها على الطرق عدد السائقين األمر الذي شكل عبئاً ثقيالً على الخدمات 
. داخل المدن وخارجها 

وكان من جراء ىذه الزيادة الهائلة في عدد المركبات وعدد السائقين زيادة في عدد الحوادث 
وفيات وإصابات ذات آثار اجتماعية واقتصادية وصحية قد تصل  –يومياً  -المرورية وخلفت ورائها 

. ئي لبعض تلك الحاالت إلى درجة العجز الكلي أو الجز
حادث وبلغ (  267772) ىـ 1420وفي المملكة العربية السعودية بلغ عدد الحوادث المرورية 

حادث , (  280401)حالة , وارتفع عدد الحوادث المرورية لهذا العام  ( 4848) عدد الوفيات 
. ث المروريةحالة وفاة , وبذلك يكون ىناك شخص متوفى كل ساعتين نتيجة الحواد( 4419) 

وتعكس ىذه . علماً بأن ىذا العدد ال يتضمن حاالت الوفيات التي تحدث في المستشفيات 
ويسعى االمن العام . األعداد الكبيرة من الحوادث والمصابين والمتوفين حجم المشكلة المرورية 

تعرف على ممثالً باإلدارة العامة للمرور إلى رصد اإلحصاءات المرورية بكل دقة في محاولة ال
اسباب الحوادث والحد منها , وفي ىذا الفصل سوف يتم التركيز على توزيع الحوادث المرورية 

واألسباب التي أدت إلى . حسب مناطق وقوعها , وأيام األسبوع , ووقت ومكان وقوع الحوادث 
مثيالتها ومقارنة ىذه اإلحصاءات ب. ىـ 1421مع بيان بأعداد المصابين والمتوفين لعام . وقوعها 

 . ىـ 1420عام 
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 (1)جدول 

بة كال ــىـ ونس1420-ىـ1421يوضح عدد الحوادث البسيطة والحوادث الجسيمة لعامي 
منهما 

المجموع  حادث جسيم  حادث بسيط  العام 
ىـ 1421 260160 20241 280401

100 % 7,2 % 92,8 % النسبة 
ىـ 1420 246215 21557 267772

100 % 8,1 % 91,9 % نسبة ال
 

 
 

تم تصنيف الحوادث المرورية من حيث جسامتها إلى حوادث بسيطة وحوادث جسيمة بلغ اجمالي 
% (. 7.2)حادث مروري شكلت نسبة (   20241)الحوادث الجسيمة 

حادث مروري شكلت نسبة مئوية بلغت (  260160) بلغت اجمالي الحوادث البسيطة 
(92.8 .) %

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ه1420 ـ ه1421 ـ

ث
اد

و
ح

 ال
دد

ع

حادث جسٌم

حادث بسٌط



-  7 -  

 

 

 
 
 

 
( 2)جدول 

ىـ موزعة حسب جسامتها 1421وادث المرور بمناطق المملكة خالل عام يوضح عدد ح
 

المجموع  حادث جسيم  حادث بسيط  المنطقة 

الرياض  79421 4892 84313

مكة المكرمة  82814 6706 89520

المنطقة الشرقية  61922 2459 64381

المدينة المنورة  642 58 700

القصيم  7362 904 8266

تبوك  2554 506 3060

عسير  11553 916 12469

الباحة  1139 577 1716

الحدود الشمالية  3391 783 4174

الجوف  3680 568 4248

حائل  3311 375 3686

نجران  1758 654 2412

جازان  613 843 1456

المجموع  260160 20241 280401

 
ادث الجسيمة ىي من خالل ىذا الجدول نجد ان أعلى منطقة في الحوادث البسيطة وايضاً الحو

. منطقة مكة المكرمة يليها منطقة الرياض 
وقد يعزى ىذا االرتفاع إلتساع حدود ىاتين المنطقتين وإرتفاع نسبة عدد السكان والطبيعة 

.  الجغرافية لكل منطقة 
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( 3)جدول 
 ىـ  في ناطق المملكة1420-ىـ1421مقارنة الحوادث الجسيمة ونسبة االنخفاض بين عام 

 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 
الرياض  4892 6458 1566-

مكة المكرمة  6706 7668 962-
المنطقة الشرقية  2459 4551 2092-

المدينة المنورة  58 61 3-
القصيم  904 584 320
تبوك  506 291 215
عسير  916 830 86

الباحة  577 95 482
 الحدود الشمالية 783 324 459
لجوف ا 568 279 289
حائل  375 252 123
نجران  654 197 457
جازان  843 73 770

المجموع  20241 21557 1316-

الحوادث الجسيمة ىي التي ينجم عنها إصابات خطيرة تستلزم اإلنتقال إلى المستشفى وينتج       
  . عن بعض ىذه الحوادث إعاقات جسدية 

نجد ان ىناك انخفاض في  ىـ1420بعام  ىــ1421وبمقارنة الحوادث الجسيمة في عام        
. حادث (  1316) عدد الحوادث عن العام السابق وذلك بمقدار 

اال ان ىناك زيادة في بعض المناطق حيث ان بعض المناطق شكلت نسباً عاليو في الزيادة كمنطقة 
ة          وايضاً منطقة الحدود الشمالية حيث زادت بنسب, % ( 507) الباحة حيث زادت بنسبة 
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ولكن أعلى منطقة في زيادة الحوادث الجسيمة ىي منطقة جازان حيث زادت بنسبة  % ( . 141) 
 (1055 . ) %      

                                                        

 

                                                                   
 
 

( 4)جدول 
ىـ في مناطق المملكة المختلفة  1420ىـ وعام 1421حوادث البسيطة بين عام مقارنة ال

 
الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 

الرياض  79421 73582 5839

مكة المكرمة  82814 87001 4187-

المنطقة الشرقية  61922 51631 10291

المدينة المنورة  642 686 44-

القصيم  7362 6629 733

بوك ت 2554 3300 746-

عسير  11553 9412 2141

الباحة  1139 1075 64

الحدود الشمالية  3391 3675 284-

الجوف  3680 3168 512

حائل  3311 2860 451

نجران  1758 2234 476-

جازان  613 830 217

المجموع  260160 246215 13945

  
: الحوادث البسيطة 

. روري حادث م(   260160)بلغ إجمالي الحوادث البسيطة  
ىـ نجد أن 1420ىـ مع العام السابق 1421وبمقارنة الحوادث البسيطة التي تم رصدىا خالل عام 

.   حادث بسيط  13945ىناك  ارتفاع في عدد الحوادث البسيطة بمقدار 
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( 5)جدًل 

 ـ ًنسبو كل منياه1421يٌضح عدد الحٌادث حسب األشير لعام 
 

عدد الحوادث بالشهر  نسبة الحوادث  الشهر 
محرم  %7.68 21537
صفر  %7.42 20814
ربيع األول  %7.70 21598
ربيع الثاني  %7.39 20713
جمادى األول  %7.78 21814
جمادى الثاني  %7.84 21986
رجب  %7.72 21636
شعبان  %8.19 22971
رمضان  %10.37 29080
شوال  %9.36 26245
ذو القعدة  %10.04 28144
ذو الحجة  %8.51 23863

المجموع  %100 280401
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بينما ترتفع . نالحظ من خالل الجدول والرسم انخفاض نسبة الحوادث في شهور السنة األولى 
النسبة في شهر رمضان المبارك واشهر الحج وذلك بسبب التوجو إلى مكة المكرمة ألداء العمرة 

. ج  ومناسك الح
 

 
 
 

 
( 6)جدول 

يوضح الحوادث المرورية موزعة حسب أيام األسبوع 
 

المجموع  الجمعة  الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  المنطقة 

الرياض  13189 11089 10290 10666 14602 11906 12571 84313
مكة المكرمة  13430 12805 12850 12423 14056 13386 10570 89520
المنطقة الشرقية  9670 9360 9360 9173 9949 9478 7391 64381

المدينة المنورة  85 98 96 104 106 118 93 700
القصيم  1181 1171 1316 1154 1211 1134 1099 8266
تبوك  473 341 329 370 531 456 560 3060

عسير  1909 1633 1715 1715 2039 1665 1793 12469
الباحة  284 208 254 218 318 230 204 1716
الحدود الشمالية  656 602 538 569 626 629 554 4174
الجوف  634 611 633 710 577 621 462 4248
حائل  674 554 532 534 530 433 429 3686
نجران  410 333 341 366 362 343 257 2412
جازان  215 201 191 203 222 209 215 1456

المجموع  42810 39006 38445 38205 45129 40608 36198 280401
 

حادث مروري ويوم السبت (  45129)  بلغ أعلى معدل للحوادث في يوم األربعاء حيث بلغ
. حادث ( 36198)  وسجلت اقلها يوم الجمعة , حادث مروري (  42810)
وكما ىو مالحظ فخالل أيام األسبوع من يوم السبت إلى يوم الخميس تكون الحركة المرورية  

.  روتها وتقل يوم الجمعة إذ تختلف مواعيد تحرك السائقين واتجاىاتهم في ذ
بيد أن أىم الحقائق التي برزت ىي ظاىرة إرتفاع نسب الحوادث خالل األسبوع وخاصة في 

.  يومي السبت واألربعاء في منطقة مكة المكرمة  يليها منطقة الرياض 
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جميع أيام االسبوع مع إرتفاع طفيف في أيام أما بقية المناطق فحوادثها موزعة بشكل عام على  
.     السبت 

 
                                  

 
 
 
 
( 7)جدول 

 ىـ موزعة حسب ايام االسبوع1420ىـ وعام 1421مقارنة عدد حوادث المرور خالل العام 
 

المجموع  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحـد  السبت  العام 

ىـ 1421 42810 39006 38445 38205 45129 40608 36198 280401

100 % 12,9 % 14,4 % 16 % 13,6 % 13,7 % 13,9 % 15,2 % النسبة المئوية 

ىـ 1420 36723 32080 33356 35355 47219 43885 39154 267772

100 % 15 % 16.3 % 17.6 % 13 % 12 % 12 % 14 % النسبة المئوية 

الفرق  6087 6926 5089 2850 2090- 3277- 2956- 12629

 
 

ىـ موزعة حسب أيام اإلسبوع يتضح أن 1420 -ىـ1421وبمقارنة عدد حوادث المرور خالل عام 
 16)ىـ ليوم األربعاء بنسبة1421ىناك تقارب في نسب توزيع الحوادث وكانت أعلى نسبة لعام 

لسبت ىـ ليوم ا1421ويليها لعام % (  17.6)ىـ لنفس اليوم بنسبة 1420وكانت في عام % ( 
%( .         16.3)  ىـ ليوم الخميس بنسبة                 1420ولعام % (  15.2) بنسبة 
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( 8)جدول 
يوضح الحوادث المرورية موزعة حسب وقت ومكان الحادث 

 

المجموع  مكان الحادث  المجموع  وقت الحادث  خارج المدينة المنطقة  داخل المدينة  ليل  نهار 
الرياض  57081 27232 84313 68237 16076 84313
مكة المكرمة  47862 41658 89520 75327 14193 89520
المنطقة الشرقية  39945 24436 64381 53444 10937 64381

المدينة المنورة  349 351 700 240 460 700
القصيم  4587 3679 8266 7363 903 8266
تبوك  1911 1149 3060 1964 1096 3060

عسير  7368 5101 12469 7589 4880 12469
الباحة  1236 480 1716 1162 554 1716
الحدود الشمالية  2405 1769 4174 3682 492 4174
الجوف  2580 1668 4248 3852 396 4248
حائل  2574 1112 3686 2977 709 3686
نجران  1440 972 2412 2086 326 2412
جازان  743 713 1456 786 670 1456

المجموع  170081 110320 280401 228709 51692 280401
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%  60.6)أي بنسبة (  170081) معظم الحوادث المرورية تقع وقت النهار حيث بلغ عددىا 
بنسبة          (  228709)  أما الحوادث داخل المدينة فأكثر من خارج المدينة حيث بلغ عددىا ( 
. لحوادث التي تقع خارج المدن وعند مداخل المدنمع األخذ في اإلعتبار خطورة ا% ( . 82)  

 
 
 
 
( 9)جدول 

يوضح الحوادث المرورية موزعة حسب انواعها 
 

المجموع  أخرى 
خروج 
عن 

الطريق 
انقالب  حريق 

دىس  تصادم  المنطقة 
 
حيوان   مشاة  مع جسم 

ثابت  سيارات 

الرياض  59691 10782 4275 532 232 6121 2081 599 84313
مكة المكرمة  651941 5587 4149 125 64 3772 5777 4852 89520
المنطقة الشرقية  57077 3336 788 142 43 1355 1204 436 64381

المدينة المنورة  269 78 180 40 0 125 2 6 700
القصيم  6316 558 218 50 4 421 157 542 8266
تبوك  1997 143 233 72 12 343 191 69 3060

عسير  8014 1256 359 200 90 1192 504 854 12469
الباحة  1078 172 95 18 1 178 93 81 1716
الحدود الشمالية  3133 544 168 11 8 192 68 50 4174
الجوف  3565 286 137 14 2 227 13 4 4248
حائل  3075 275 108 14 0 186 2 26 3686
نجران  1731 214 129 10 2 230 47 49 2412
جازان  927 31 278 11 0 188 1 20 1456

المجموع  212067 23262 11117 1239 458 14530 10140 7588 280401
 
 

 حادث( 212067)معظم الحوادث المرورية التي تقع عبارة عن تصادم سيارات حيث بلغ عددىا 

. وبشكل عام تعد ثالثة أرباع الحوادث عبارة عن تصادم بين سيارتين % ( 76)  تشكل نسبة 
ىـ فإن حوادث دىس المشاة قد انخفضت عن العام الماضي 1421ظ خالل عام وكما ىو مالح
بنسبة ( 14338)ىـ 1420, وقد كانت في عام  %(  4)بنسبة (  11117)حيث بلغت  

(5.3. )%  
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( 10)جدول 

ىـ 1421ىـ و 1420يوضح الفرق بين نسبة كل نوع من انواع الحوادث خالل عامي 
 

ىـ 1420 ىـ 1421 الحادث 

 66.3 % 75.5 % تصادم بين سيارات 
7.1  %  8.2 % تصادم مع جسم ثابت 
5.4  % 4  % دىس مشاة 
2.4  % 5  % دىس حيوان 
5  % 1  % حريق 

8.8  % 5.1  % انقالب 
4.2  % 3.6  % خروج عن الطريق 
5.3  % 3  % أخرى 
100  % 100  % المجموع 

 
 

ىـ 1421وجود ارتفاع في عدد حوادث التصادم بين سيارات لعام ( 10)رقم  يتضح من الجدول
ىـ حيث بلغت 1420فيما انخفضت عام % ( 75.5)ىـ حيث بلغت نسبتها 1420مقارنة بعام 

وكذلك  1420عن عام  1421ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السيارات في عام %(  66.3)
بيد أنها انخفضت حوادث دىس المشاة عام . الحال بالنسبة لحوادث التصادم مع جسم ثابت 

ىـ 1421وفي عام %( 5.4)ىـ 1420ىـ حيث كانت في عام 1420ىـ مقارنة بعام 1421
. , وكذلك الحال بالنسبة لالنقالب والخروج عن الطريق %( 4)
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( 11)جدول 
 يوضح اسباب الحوادث المرورية موزعة حسب المناطق وسبب الحادث

المجموع  أسباب 
أخرى 

السائق 
تحت 
تأثير 

مسكر او 
مخــدر 

السرعة 
الزائدة 

عدم التقيد 
بإشـارات المرور 

تجاوز غير 
نظامي 

دوران غير 
نظامي 

توقف غير 
نظامي  المنطقة 

الرياض  3063 5651 7381 8818 41441 2483 18507 87344
مكة المكرمة  8008 8833 8930 5447 37646 195 19530 88589
المنطقة الشرقية  8788 5669 9689 6174 18038 197 15826 64381

المدينة المنورة  0 28 15 78 498 0 150 769
القصيم  420 444 605 585 1786 33 4393 8266
تبوك  530 102 305 118 978 18 1009 3060

عسير  821 1021 1108 810 6762 94 1853 12469
الباحة  0 262 214 77 880 2 283 1718
الحدود الشمالية  0 153 259 13 2590 17 1445 4477
الجوف  0 359 248 38 1626 2 1975 4248
حائل  41 115 238 406 3294 0 1640 5734
نجران  0 266 246 91 918 6 885 2412
جازان  0 2 204 4 511 0 735 1456

المجموع  21671 22905 29442 22659 116968 3047 68231 284923
: السير في جميع بلدان العالم دائماً إلى الخلل في أحد مكونات المعادلة المرورية وىي ترجع حوادث 

السائق  -3الطريق                         -2المركبة                     -1
  وتعد األخطاء البشرية ىي المحور الذي تدور حولو حوادث السير إذ تشكل أخطاء السائقين والمشاة حوالي       

تشكل           ( عوامل الطريق  –خلل المركبة ) من العوامل المؤدية للحادث بينما العوامل األخرى %  ( 80)  
لذلك فان برامج التوعية المرورية يجب أن توجو إلى السائقين بهدف التأثير على سلوكهم على نحو %  ( 20) 

ة التي تعد السبب الرئيس لحوادث المرور وتصنف عن أخطاء السياق واالبتعادوالسالمة  االستخداميحقق حسن 
: أخطاء السياقة تحت أربع فئات عامة 

سوء استعمال المركبة  -2المخالفات المرورية                     -1
عدم التقيد بآداب السياقة السليمة  -4سوء التخطيط أثناء السياقة             -3
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أنواع أخطاء السياقة التي يرتكبها السائق غير مبالي بأنظمة وتعليمات  وتعد المخالفات المرورية ىي أسوأ وأخطر
وكما ىو مالحظ فان الحوادث المرورية التي تقع نتيجة السرعة الزائدة الزالت تشكل السبب الرئيس , المرور 

شارة إلى بيد أنو البد من اإل, للحوادث المرورية ألن أكثر من ثلث عدد الحوادث يكون بسبب السرعة الزائدة 
وبإضافة المنطقة الشرقية % ( 30.6)  والرياض % ( 31) أن ثلثي الحوادث تنحصر في منطقتي مكة المكرمة 

ويتضح من ذلك أن السرعة الزائدة ىي السبب . من الحوادث في ىذه المناطق الثالث %  ( 84)  تصبح 
. األول للحوادث المرورية في جميع المناطق  

 
 

 

 

 

( 12)جدول 
 ىـ1420ىـ مقارنة بعام 1421أسباب حوادث المرور بالمملكة لعام  يوضح

 

المجموع  أسباب 
أخرى 

السـائق 
تحت تأثير 
المسكر أو 
المخدر 

السرعة 
الزائدة 

عدم التقيد 
بإشارات 
المرور 

تجاوز غير 
نظامي 

دوران غير 
نظامي 

توقف غير 
نظامي 

العام 
 

ىـ 1421 21671 22905 29442 22659 116968 3047 68231 284923

النسبة المئوية  %7.61 8.04 %10.33 %7.95 %41.05 %1.07 %23.95 %100

ىـ 1420 29363 28478 28739 36042 106670 4325 42924 276541

100 % 15.5 % 1.6 % 38.6 % 13 % 10.4 % 10.3 % 10.6 % النسبة المئوية 

 
 

في نسب ( ىـ 1420   -ىـ 1421) أن ىناك انخفاض بين عامي ( 12)يالحظ من الجدول رقم 
وعدم , الحوادث الناتجة عن التوقف غير النظامي والدوران غير النظامي والتجاوز غير النظامي 

بينما ارتفعت نسبة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة عما كانت عليو . التقيد بإشارات المرور 
. ىـ 1420في عام 
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( 13)جدول 

ىـ 1421في الحوادث المرورية لعام  يوضح نسب المصابين والمتوفين
 

المجموع   % متوفى   % مصاب   % سليم  المنطقة 

الرياض  67901 18.9 4851 16.73 720 16.3 73472
مكة المكرمة  82814 23.1 9501 32.76 1184 26.8 93499

المنطقة الشرقية  137898 38.5 3451 11.90 581 13.1 141930
المدينة المنورة  735 0.2 1211 4.18 283 6.4 2229

القصيم  16038 4.4 1480 5.10 203 4.6 17721
تبوك  5348 1.4 853 2.94 157 3.6 6358

عسير  20779 6 1760 6.07 476 10.8 23015
الباحة  3622 1 1014 3.50 73 1.7 4711
الحدود الشمالية  6966 2 1152 3.97 129 2.9 8247
الجوف  6554 2 892 3.08 128 2.9 7528
حائل  5283 1.4 388 1.34 124 2.8 5795
نجران  3581 1 959 3.31 82 1.9 4622
جازان  540 0.1 1486 5.12 279 6.3 2305

المجموع  358059 100 28998 100 4419 100 389403
 

 

عام  حوادث المرورية ل تركين في ال تائج المش نسبة ن

1241هـ

م سٌل

%29

اب مص

%7

توفى م

%1



-  19 -  

حالو بين كل ألف حالة ( 13)إذ يبلغ معدل وفياتها , تعد حوادث منطقة مكة المكرمة أكثر خطورة 
. حالو بين كل ألف حالة (  11) طورة الحوادث منطقة الرياض التي يبلغ معدل وفياتها يليها في خ

 
 
 
 
 
 
( 14)جدول 

 ىـ1421عدد الحوادث المرورية فيما يتعلق باالشخاص ونوع الحادث لعام 
ما يتعلق بنوع الحادث  ما يتعلق باألشخاص  المنطقة 

 
 

المجموع  بسيط  جسيم  المجموع  متوفى  مصاب  سليم 

الرياض  67901 4851 720 73472 4892 79421 84313
مكة المكرمة  82814 9501 1184 93499 6706 82814 89520
المنطقة الشرقية  137898 3451 581 141930 2459 61922 64381

المدينة المنورة  735 1211 283 2229 58 642 700
القصيم  16038 1480 203 17721 904 7362 8266
تبوك  5348 853 157 6358 506 2554 3060

عسير  20779 1760 476 23015 916 11553 12469
الباحة  3622 1016 73 4711 577 1139 1716
الحدود الشمالية  6966 1152 129 8247 783 3391 4174
الجوف  6554 892 128 7574 568 3680 4248
حائل  5283 388 124 5795 375 3311 3686
نجران  3581 959 82 4622 654 1758 2412
جازان  540 1486 279 230 843 613 1456

المجموع  358059 28998 4419 389403 20241 260160 280401

 
( 15)جدول 

يوضح مقارنة لعدد الحوادث المرورية وعدد المصابين وعدد المتوفين خالل عام 
 ىـ1421_1420

عدد المتوفين  عدد المصابين  عدد الحوادث  العام 

ىـ 1421 280401 28998 4419

ىـ 1420 267772 32361 4848
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الفرق  12629 3363- 429-

يوضح من مقارنة أعداد الحوادث والمصابين والمتوفين أن ىناك زيادة في عدد الحوادث  بنسبة 
, وكذلك في عدد المتوفين % ( 7.2) بيد أن ىناك انخفاض في عدد المصابين بنسبة %( 4.7)

ود ذلك إلى التوعية المرورية  التي كانت أحد ثمارىا التقيد بربط حزام وقد يع(  .  8.8) بنسبة  
. األمان  بشكل ملحوظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الفصل اللثان  
 المركبات والسائقين المشتركين في الحوادث المرورية

 
 
 
 
 
 
 



-  21 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. المركبات والسائقين المشتركين في الحوادث المرورية :  الفصل اللثان

 دمة مق .

  المركبات المشتركة في الحوادث المرورية :

  المركبات المشتركة في الحوادث المرورية حسب نوع المركبة .

  المركبات المشتركة في الحوادث المرورية حسب حالة المركبة .

  السائقين المشتركين في الحوادث المرورية :

  السائقين المشتركين في الحوادث المرورية حسب األعمار .

 ائقين المشتركين في الحوادث المرورية حسب الجنسية الس .

 السائقين المشتركين في الحوادث المرورية حسب نوع الرخصة .
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مقدمة 
 

أسهمت النقلة الحضارية واالقتصادية التي عمت إرجاء المملكة في زيادة ىائلة في عدد المركبات 

السعودية فقد تنوعت ىذه المركبات بحيث ال تخلو المملكة ونظراً إلتساع مساحة المملكة العربية 

. من أي نوع منها 

وتعد المركبة العامل الوسيط في سلسلة العوامل المسببة لوقوع الحادث المروري لذلك فإن رفع 

معدالت السالمة في المركبات يتم من خالل توجيو الجهود لمنع الحوادث أو التقليل من 

إلى التقليل من احتماالت وقوع اإلصابات أو التخفيف من شدتها إذا وقع  احتماالت وقوعها وأيضاً 

. حادث للسيارة 

ورغم أىمية المركبة كعامل مسبب للحادث إال أنو اليمكن الفصل بين المركبة وبين شخصية سائقها 

( . الطريق -المركبة -السائق)فالسائق يعد المتغير الرئيس في معادلة المثلث المرورية 

يهدف ىذا الفصل إلى تسجيل وإحصاء عدد المركبات المشتركة في الحوادث المرورية  لذلك

إجماالً وبحسب أنواعها ثم بحسب الحلة لتي آلت إليها المركبة بعد وقوع الحادث المروري ونفس 

األمر بالنسبة للسائقين المشتركين في الحوادث المرورية حيث يقوم ىذا الفصل بإحصائهم إجماالً 

  .سب أعمارىم وجنسياتهم وأخيراً بحسب نوع الرخصة التي يحملها كل منهمثم بح



-  23 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 16)جدول 

ىـ 1421المركبات المشتركة في الحوادث المرورية موزعة حسب نوع المركبة للعام 
 

المجموع  أخرى  وايت  نقل  ونيت  حافلة  جيب  صغيرة  المنطقة 

الرياض  58515 19031 3111 19528 9911 1314 2636 114046
مكة المكرمة  65991 22530 8165 25223 7330 3281 2313 134833
المنطقة الشرقية  60023 18554 5225 18717 14830 1296 4360 123005

المدينة المنورة  703 215 18 33 118 54 57 1198
القصيم  6662 1176 144 3648 3130 79 275 15114
وك تب 3287 893 139 986 860 196 27 6388

عسير  7432 2144 244 5969 2118 306 659 18872
الباحة  847 391 66 1043 294 56 43 2740
الحدود الشمالية  3687 493 97 1528 984 89 137 7015
الجوف  3272 1336 304 1282 1069 227 44 7534
حائل  2184 700 60 1758 1021 48 197 5968
ان نجر 1626 496 83 1003 538 140 56 3942
جازان  1749 194 39 99 230 24 16 2351

المجموع  215978 68153 17695 80817 42433 7110 10820 443006
 

تمثل السيارات الصغيرة اكبر عدد من السيارات في مناطق المملكة المشتركة في الحوادث المرورية 
.نما تمثل اقل السيارات الوايت وىذا يعود إلى انتشار السيارات الصغيرة بشكل كبير , يليها الونيت , بي
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(  17) جدول 

 ىـ1421الحوادث المرورية موزعة حسب المناطق وحالة المركبة وقت الحادث لعام 

 
 
 

المنطقة 
حالة المركبة 

المجموع 
غير مرضية مرضية 

 114046 34214 79832الرياض 

 134833 24270 110563مكة المكرمة 

 123005 14761 108244المنطقة الشرقية 

 1198 6 1192المدينة المنورة 

 15114 907 14207القصيم 

 6388 2427 3961تبوك 

 18872 3208 15664عسير 

 2740 2198 542الباحة 

 7015 6734 281الحدود الشمالية 

 7534 151 7383الجوف 

 5968 60 5908حائل 

 3942 1301 2641نجران 

 2351 940 1411جازان 

 443006 91177 351829المجموع 

 
 
 

بة وقت وقوع الحادث مرك ة ال ال ح

ٌة مرض

%97

ة ر مرضٌ ٌغ

%12



-  25 -  

 
 

( 18)جدول 
السائقون المشتركون في الحوادث المرورية حسب األعمار 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

نجد ان اكثر السائقون المشتركون في الحوادث تكون أعمارىم من خالل الجدول والرسم البياني 
لمن % 8بينما شكلت نسبو , %  32سنة  حيث شكلت نسبو  40سنة إلى اقل من  30ما بين 

 .سنو فأكثر  50أعمارىم 

المجموع  فأكثر  50 المنطقة  18أقل من  30إلى اقل من 18 40إلى اقل من  30 50إلى اقل من  40

الرياض  20972 31437 28856 23995 8786 114046
كرمة مكة الم 24121 38313 53086 7613 11700 134833
المنطقة الشرقية  14406 37042 36916 23430 11211 123005
المدينة المنورة  59 431 381 295 32 1198

القصيم  2205 3097 6225 2798 789 15114
تبوك  1637 1663 1614 1104 370 6388

عسير  1736 6904 5740 2900 1592 18872
الباحة  550 646 620 625 299 2740
الحدود الشمالية  1694 2779 1398 933 211 7015
الجوف  1767 2622 1842 1083 220 7534
حائل  760 2336 1964 592 316 5968
نجران  740 1617 1029 446 110 3942
جازان  524 827 486 222 292 2351

المجموع  71171 129714 140157 66036 35928 443006

حوادث نسبه عدد ال

16%

29%

32%

15%

8%

اقل من 81

من 81 الى اقل من 03

من 03 الى اقل من 04

من 04 الى اقل من 05

من 05 فأكثر
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( 19)جدول 

 السائقون المشتركون في الحوادث المرورية حسب الجنسية والمنطقة
 

المجموع  غير سعودي  سعودي  نطقة الم
الرياض  78854 35192 114046
مكة المكرمة  72107 62726 134833
المنطقة الشرقية  73588 49417 123005

المدينة المنورة  903 295 1198
القصيم  9861 5253 15114
تبوك  3804 2584 6388

عسير  13591 5281 18872
الباحة  1741 999 2740
الحدود الشمالية  4667 2348 7015
الجوف  4622 2912 7534
حائل  4839 1129 5968
نجران  2541 1401 3942
جازان  1858 493 2351

المجموع  272976 170030 443006

 

على الرغم من الفرق الكبير بين عدد السكان السعوديين وعدد األجانب اال ان نسبو األجانب 
في الحوادث المرورية  مقارنة  المشتركين في الحوادث أعلى من نسبو عدد السعوديين المشتركين

. في عدد السكان بالنسبة لكل من السعوديين واألجانب 
  
 

 
 
 
 

حوادث  تركون في ال مش قون ال نسبة السائ

نسية ج مرورية حسب ال ال

38%

62%

غٌر سعودي

سعودي



-  27 -  

 
 
( 20)جدول 

السائقون المشتركون في الحوادث المرورية حسب نوع الرخصة والمنطقة 
 

المجموع  السائق اليحمل 
رخصة قيادة 

دراجة 
نارية   آليات  عمومي  خصوصي  المنطقة 

الرياض  75289 31390 3079 2628 1660 114046
مكة المكرمة  101122 30008 692 323 2688 134833
المنطقة الشرقية  74269 24109 794 714 5092 123005
المدينة المنورة  748 195 2 0 253 1198
القصيم  13042 1528 12 32 500 15114
تبوك  4162 1364 83 85 694 6388
عسير  13275 2876 7 0 2714 18872
الباحة  1785 515 0 0 350 2740
الحدود الشمالية  5302 1227 2 3 481 7015
الجوف  5768 1469 57 2 238 7534
حائل  4822 769 4 75 298 5968
نجران  2365 716 28 66 767 3942
جازان  1323 563 0 0 465 2351

المجموع  303389 114729 4760 3928 16200 443006
 

رخصة (  303389) ثلثي الرخص األخرى حيث بلغ مجموعها  يمثل جملة الرخص الخصوصي
 . خصوصي يليها رخص العمومي 
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(  21) جدول 

ىـ 1421الحالة االجتماعية للسائقين المشتركين في الحوادث المرورية موزعة حسب المناطق لعام 
                                                                             

المنطقة 
الحالة االجتماعية 

المجموع 
أعزب متزوج 

 114046 65146 48900الرياض 
 134833 40897 93936مكة المكرمة 

 123005 50432 72573المنطقة الشرقية 
 1198 434 764المدينة المنورة 

 15114 5761 9353القصيم 
 6388 2298 4090تبوك 
 18872 6380 12492عسير 
 2740 1448 1292الباحة 

 7015 3045 3970الحدود الشمالية 
 7534 2556 4978الجوف 
 5968 1294 4674حائل 
 3942 1328 2614نجران 
 2351 989 1362جازان 

 443006 182008 260998المجموع 

 
 
 

تزوج م

%95

زب أع

%14



-  29 -  

 
 

(  22) جدول 
 ىـ1421لعام  الحالة التعليمية للسائقين المشتركين في الحوادث المرورية موزعة حسب المناطق

 
                                                                        

المنطقة 
الحالة التعليمية 

المجموع 
أمي متعلم 

 114046 28511 85535الرياض 
 134833 25618 109215مكة المكرمة 

 123005 25831 97174المنطقة الشرقية 
 1198 204 994المدينة المنورة 

 15114 2267 12847القصيم 
 6388 830 5558تبوك 
 18872 2642 16230عسير 
 2740 478 2262الباحة 

 7015 631 6384الحدود الشمالية 
 7534 753 6781الجوف 
 5968 119 5849حائل 
 3942 709 3233نجران 
 2351 447 1904جازان 

 443006 89040 353966المجموع 

 
 
 
 

متعلم

%08

أمً

%02
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الفصل اللثلل  

  المخـالفـات المرورية
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المخالفات المرورية  :  الفصل اللثلل

  مقدمة .

  مقارنة بعام  ىـ1421المخالفات المرورية التي تم ضبطها لعام

 :ىـ 1420

  المخالفات التي تم ضبطها حسب الجنسية .

  المخالفات التي تم ضبطها حسب نوع المخالفة .

  ىـ1421المرورية حسب نوع المخالفة بين عام  للمخالفاتمقارنة 

.  ىـ1420 –
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مقدمة 
 

تعد المخالفات المرورية السبب الرئيس للحوادث المرورية , وتتمثل في السرعة الزائدة , وتجاوز 

من الطريق ,  اإلشارات المرورية , وعدم مراعاة شروط السالمة , والدخول أو الخروج الخاطئ

. وغيرىا من المخالفات 

وإذا كانت ىذه المخالفات تشارك بدرجات متفاوتة في وقوع الحادث المروري إال إن أكثرىا 

مساىمة في ىذا المجال ىي السرعة الزائدة , حيث ثبت إحصائياً أنها العامل الرئيس في وقوع 

. الحوادث المرورية 

ىـ بشكل إجمالي , 1421رية التي تم ضبطها عام ويوضح ىذا الفصل رصد المخالفات المرو

ىـ وبين عام 1421وبحسب جنسية مرتكبها , وبحسب نوع المخالفة , ثم عقد مقارنة بين إحصاء 

 .  ىـ 1420
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( 23)جدول 
ىـ 1420ىـ مقارنة بعام 1421المخالفات المرورية التي تم ظبطها لعام 

 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 

الرياض  886401 1092942 -206541
مكة المكرمة  635370 1100427 -465057
المنطقة الشرقية  308278 444985 -136707
المدينة المنورة  19534 43880 -24346
القصيم  98992 84109 14883
تبوك  35481 30664 4817

عسير  123419 190641 -67222
الباحة  11131 11288 -157

الحدود الشمالية  7535 9842 -2307
الجوف  15502 23587 -8085
حائل  10235 27387 -17152
نجران  41030 33961 7069

جازان  100709 73678 27031
المجموع  2293617 3167391 -873774

 
ىـ ويعود ذلك 1420ىـ عن عام 1421يتضح من الجدول انخفاض  المخالفات المرورية في عام 

بينما زادت المخالفات المرورية في عام . كثفة وارتفاع الوعي لدى السائقين إلى الحملة المرورية الم
.  ىـ في كالً من القصيم وتبوك ونجران وجازان  1420ىـ عن عام 1421
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( 24)جدول 
ىـ  حسب الجنسية 1421المخالفات المرورية التي تم ضبطها لعام 

 
المجموع  غير سعودي  سعودي  المنطقة 
الرياض  664801 221600 886401
مكة المكرمة  476528 158842 635370
المنطقة الشرقية  231209 77069 308278
المدينة المنورة  11110 8424 19534
القصيم  74786 24206 98992
تبوك  26659 8822 35481

عسير  89063 34356 123419
الباحة  6709 4422 11131
الحدود الشمالية  5341 2194 7535

الجوف  7753 7749 15502
حائل  6202 4033 10235
نجران  29583 11447 41030

جازان  77325 23384 100709
المجموع  1707069 586548 2293617

 

 

نسية مرورية حسب الج ات ال لمخالف اني ل ي ب م ال رس ال

سعودي

%47

عودي ٌرس غ

%62

سعودي

غٌرسعودي
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( 25)جدول 

 ىـ حسب نوع المخالفة وجنسية السائق1421المخالفات المرورية التي تم ضبطها لعام 
 

المجموع  غير سعودي  سعودي 
نوع المخالفة 

 % دد ع  % عدد   % عدد 
سرعة زائدة  574097 33.63 96946 16.53 671043 29.26
قيادة بدون رخصة سياقة  219692 12.87 41100 7.01 260792 11.37
قيادة بدون رخصة سير  81988 4.80 22250 3.79 104238 4.54
عكس السير  70306 4.12 30257 5.16 100563 4.38
تجاوز اإلشارة المرورية  72480 4.25 44928 7.66 117408 5.12
عدم تجديد رخصة السياقة  62875 3.68 33870 5.77 96745 4.22
عدم تجديد رخصة السير  61766 3.62 48175 8.21 109941 4.79
عدم مراعاة شروط السالمة  13533 0.79 6125 1.04 19658 0.86
وقوف غير نظامي  129837 7.61 78533 13.39 208370 9.08
دوران غير نظامي  25570 1.50 11752 2.00 37322 1.63

3.35 76807 2.82 16568 3.53 60239 
استعمال السيارة لغير الغرض المرخص 

بو 
تفحيط  10046 0.59 3367 0.57 13413 0.58
دخول او خروج خاطئ من الطريق  3553 0.21 2354 0.40 5907 0.26
ألجرة عدم تشغيل عداد ا 62 0.00 100 0.02 162 0.01
حمولة زائدة  8677 0.51 10195 1.74 18872 0.82
أخرى  312348 18.30 140028 23.87 452376 19.72
المجموع  1707069 100 586548 100 2293617 100

 
من خالل الجدول نجد ان اكثر المخالفات المرورية ىي مخالفة السرعة الزائدة حيث بلغت نسبتها     

. ة قيادة بدون رخصة سياقة  يليها مخالف% (  29.26) 
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( 26)جدول 

ىـ  1421مقارنة للمخالفات المرورية التي تم ضبطها خالل عام 
ىـ حسب نوع المخالفة 1420مقارنة بعام 

 
الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 نوع المخالفة 

سرعة زائدة  671043 316350 354693
قيادة بدون رخصة سياقة  260792 317376 -56584
قيادة بدون رخصة سير  104238 131774 -27536
عكس السير  100563 127020 -26457
تجاوز اإلشارة المرورية  117408 287068 -169660
عدم تجديد رخصة القيادة  96745 366620 -269875
عدم تجديد رخصة السير  109941 268810 -158869
عدم مرعاة شروط السالمة  19658 22888 -3230

وقوف غير نظامي  208370 325979 -117609
دوران غير نظامي  37322 91458 -54136
استعمال السيارة لغير الغرض المرخص بو  76807 36496 40311
تفحيط  13413 34847 -21434
دخول او خروج خاطئ من الطريق  5907 70483 -64576
عدم تشغيل عداد األجرة  162 17994 -17832
زائدة  حمولة 18872 27250 -8378

أخرى  452376 724969 -272593
المجموع  2293617 3167382 -873765

 
ىـ 1420ىـ انخفضت عن عام 1421من خالل الجدول التالي نجد ان جميع المخالفات في عام 

. مخالفة  (  874765)بمقدار 
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الفصل اللااب  

 رخـص السـير
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. رخص السير :  الفصل اللااب

  المقدمة .

  رخص السير الجديدة .

  رخص السير التي تم تجديدها .

  ( . بدل تالف وفاقد ) رخص السير التي تم صرفها

  رخص السير التي تم نقل ملكيتها .

  رخص السير التي تم إسقاطها .

 تي قامت بها إدارات المرور إجمالي اإلجراءات ال .

  ابرز ما تضمنته اإلجراءات الخاصة برخص السير .
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مقدمة 

اشترط النظام ضرورة توافر رخصة سير لتيسير أي مركبة من أي نوع على الطرق العامة 

باعتبار ان ىذه الرخصة ونوعها وموديلها وغير ذلك من , في المملكة العربية السعودية 

انات الضرورية للمركبة ويعتبر النظام عدم وجود ىذه الرخصة مخالفة من مخالفة البي

. األنظمة المرورية 

وتجدد ما انتهت مدة , لذلك تعمل اإلدارة العامة للمرور على إصدار الرخص الجديدة 

وإسقاط , ونقل الملكية , صالحيتو من ىذه الرخص وصرف بدل تالف وبدل فاقد 

  .وىذا ما يتضح إحصائيا من محتويات ىذا الفصل. او التشليح الرخص بسب التصدير 
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( 27)جدول 

ىـ في مختلف مناطق 1421يوضح إجمالي رخص السير الجديدة التي تم إصدارىا خالل عام 
المملكة 

 

 اجره نقل خاص نقل عام خصوصي المنطقة
حافلة 
 عامة

حافلة 
 خاصة

 آليات
دراجة 
 نارية

 المجموع

ياضالر  79868 5165 25954 2461 153 1126 153 808 115688 

 181172 401 80 2656 3177 6183 30033 7828 130814 مكة المكرمة

 60683 190 134 1613 363 671 13656 1342 42714 المنطقة الشرقية

 7144 0 0 38 256 48 1500 282 5020 المدينة المنورة

 9439 14 80 22 14 10 3847 257 5195 القصيم

 5177 0 1 23 0 13 1162 87 3891 تبوك

 10479 1 20 64 204 1 4021 594 5574 عسير

 2884 0 0 9 0 5 1051 251 1568 الباحة

 3338 0 0 6 0 9 1427 236 1660 الحدود الشمالية

 4629 0 1 30 12 1 1193 68 3324 الجوف

 10990 0 0 29 24 59 5072 409 5397 حائل

 2460 2 0 14 0 7 1056 32 1349 نجران

 3808 4 0 88 0 123 1319 16 2258 جازان

 417891 1420 469 5718 4203 9591 91291 16567 288632 المجموع
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( 28)جدول                                                                      
ىـ حسب نوع الرخصة والفرق 1420نة بعام ىـ مقار1421يوضح عدد رخص السير الجديدة لعام 

 بينهما
 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 نوع رخصة السير 

خصوصي  288632 321499 -32867
نقل عام  16567 2935 13632
نقل خاص  91291 120191 -28900

أجرة  9591 9334 257
حافلة عامة  4203 7465 -3262
حافلة خاصة  5718 5303 415
آليات  469 206 263
دراجة نارية  1420 957 463

المجموع  417891 467890 -49999
 

 
 
 

 

 

 

دة جدي ير ال س نسبه عدد رخص ال

هـ1421

46%

هـ1420

54%
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( 29)جدول 
 ىـ1421يوضح عدد ونسبة رخص السير الجديدة المنصرفة بمناطق المملكة خالل عام 

النسبة المئوية  عدد رخص السير  المنطقة 
الرياض  115688 %27.7
مكة المكرمة  181172 %43.4
الشرقية  المنطقة 60683 %14.5
المدينة المنورة  7144 %1.7
القصيم  9439 %2.3
تبوك  5177 %1.2
عسير  10479 %2.5
الباحة  2884 %0.7
الحدود الشمالية  3338 %0.8
الجوف  4629 %1.1
حائل  10990 %2.6
نجران  2460 %0.6
جازان  3808 %0.9

المجموع  417891 %100.0
 
 
 

( 30)جدول 
 ىـ1420ىـ مقارنة بعام 1421السير الجديدة بالمملكة خالل عام  يوضح المنصرف من رخص

 
 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 

الرياض  115688 159655 -43967
مكة المكرمة  181172 217639 -36467
المنطقة الشرقية  60683 56770 3913
المدينة المنورة  7144 5965 1179
القصيم  9439 8572 867
بوك ت 5177 5024 153

عسير  10479 9313 1166
الباحة  2884 3638 -754
الحدود الشمالية  3338 6838 -3500
الجوف  4629 3341 1288

حائل  10990 10984 6
نجران  2460 1954 506

جازان  3808 5512 -1704
المجموع  417891 495205 -77314
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( 31)جدول 

ىـ 1421عام اجمالي عدد رخص السير التي تم تحديدىا خالل 
 

المجموع  نارية  آليات 
حافلة 
خاص 

حافلة 
عام  أجرة  نقل خاص  نقل عام  خصوصي  المنطقة 

279332 18 10 2041 563 4085 62609 25503 184503 
الرياض 

مكة المكرمة  201215 32687 85435 1643 3451 1263 0 121 325815

لشرقية المنطقة ا 100763 7502 30216 771 685 2192 279 51 142459

المدينة المنورة  9751 2875 2789 224 246 96 0 0 15981

القصيم  22111 3507 18527 94 84 97 0 12 44432

تبوك  14302 841 4905 42 11 52 0 2 20155

عسير  50322 6243 44583 106 194 334 0 2 101784

الباحة  12092 464 10004 83 5 40 0 0 22688

8168 0 0 30 4 7 3366 772 3989 
الحدود الشمالية 

الجوف  6590 1180 5180 13 25 95 1 2 13086

حائل  4480 5015 4853 65 57 0 0 0 14470

11613 0 0 17 4 228 4271 445 6648 
نجران 

17126 17 0 243 17 281 6817 310 9441 
جازان 

1017109 225 290 6500 5346 7642 283555 87344 626207 
المجموع 
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( 32)جدول 

يوضح الفرق بين رخص السير التي تم تجديدىا بالمملكة 
ىـ  1420ىـ مقارنة بعام1421خالل عام 

 
الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 

الرياض  279332 26237 253095

مكة المكرمة  325815 127576 198239

المنطقة الشرقية  142459 140528 1931

المدينة المنورة  15981 10024 5957

القصيم  44432 37224 7208

تبوك  20155 16851 3304

عسير  101784 79563 22221

الباحة  22688 25654 -2966

الحدود الشمالية  8168 2176 5992

الجوف  13086 11048 2038

حائل  14470 14459 11

نجران  11613 11795 -182

جازان  17126 5512 11614

222423 794686 1017109 
المجموع 
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( 33)جدول 

ىـ 1420ىـ مقارنة بعام 1421يوضح نوع رخص السير التجديد لعام 
 

النسبة المئوية  ىـ 1420 النسبة المئوية  ىـ 1421 نوع رخصة السير 
61 % خصوصي  626207 %61.57 487720
7.5 % نقل عام  87344 %8.59 59402
29 % نقل خاص  283555 %27.88 226726
1 % أجرة  7642 %0.75 7548

0.7 % حافلة عامة  5346 %0.53 5688
0.8 % حافلة خاصة  6500 %0.64 6945
0.01 % آليات  290 %0.03 95
0.02 % دراجة نارية  225 %0.02 526

المجموع  1017109 %100 794686 %100

 
ىـ 1420عن عام ىـ 1421يالحظ من خالل الجدول زيادة في تجديد رخص السير في عام 

% .  12بمقدار 
. يليها الخصوصي , اكثر انواع الرخص زيادة في عملية التجديد ىي النقل العام 

. وشكل النقل الخاص انخفاضاً في عملية التجديد عن العام السابق 
 
 
 
 
 
 

ير ديد رخص الس ج به ت نس

هـ1421

56%

هـ1420

44%
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( 34)جدول 

يبين عدد ونسبة رخص السير التي تم صرفها بدل تالف  
 ىـ1420عام ىـ مقارنة ب1421وفاقد لعام 

 
النسبة المئوية  ىـ 1420 النسبة المئوية  ىـ 1421 نوع رخصة السير 

خصوصي  68089 %70.78 64601 %69.04
نقل عام  5344 %5.56 4700 %5.02

نقل خاص  20382 %21.19 21528 %23.01
أجرة  1655 %1.72 1579 %1.69
حافلة عامة  159 %0.17 506 %0.54
خاصة  حافلة 539 %0.56 602 %0.64
آليات  5 %0.01 23 %0.02
دراجة نارية  22 %0.02 37 %0.04
المجموع  96195 %100 93576 %100

 

 
(  96195)  ىـ 1421خالل عام ( بدل تالف وفاقد )بلغ اجمالي رخص السير لتي تم صرفها  

. رخصة سير (   2619)  ىـ بمقدار 1420رخصة سير بزيادة عن عام 
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( 35)جدول 

 ىـ1421إجمالي المركبات  التي تم نقل ملكيتها في المملكة خالل عام  يوضح
 

المجموع  نارية  آليات  حافلة 
خاص 

حافلة 
عام  أجرة  نقل خاص  نقل عام  خصوصي  المنطقة 

الرياض  186489 12734 61193 235 306 2191 1 41 263190
مكة المكرمة  123862 5043 33797 333 729 1266 0 55 165085
المنطقة الشرقية  105902 1768 23343 381 467 1204 38 240 133343
المدينة المنورة  17062 2759 5845 1308 33 98 2 0 27107
القصيم  26093 634 18834 43 34 51 0 5 45694
تبوك  16852 339 4787 12 10 8 0 0 22008
عسير  53059 1202 29402 17 91 216 0 2 83989
الباحة  9186 147 6506 48 4 5 0 0 15896
الحدود الشمالية  6631 384 4508 5 10 13 0 0 11551
الجوف  10310 431 5480 0 23 2 0 1 16247
حائل  17527 423 14460 5 6 10 0 0 32431
نجران  10104 120 8083 50 10 0 0 0 18367
جازان  9076 46 5718 22 1 46 0 3 14912
المجموع  592153 26030 221956 2459 1724 5110 41 347 849820
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( 36)جدول 

يبين رخص السير للمركبات التي تم نقل ملكيتها بالمملكة 
ىـ 1420ىـ مقارنة بعام 1421خالل عام 

 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 

الرياض  263190 235883 27307

مكة المكرمة  165085 188959 -23874

قية المنطقة الشر 133343 110370 22973

المدينة المنورة  27107 27276 -169

القصيم  45694 38174 7520

تبوك  22008 21221 787
عسير  83989 80886 3103
الباحة  15896 15200 696

الحدود الشمالية  11551 9018 2533

 الجوف 16247 13858 2389

حائل  32431 32421 10

نجران  18367 14756 3611

ن جازا 14912 13485 1427

المجموع  849820 801507 48313
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( 37)جدول 

ىـ 1421اجمالي المركبات التي تم إسقاطها خالل عام 
 

المجموع  نارية  آليات  حافلة 
خاص 

حافلة 
عام  

أجرة  نقل 
خاص 

نقل 
عام  

خصوصي  المنطقة 

7499 0 0 1368 3 3 2824 1057 1579 
الرياض 

3931 51 1 139 6 6 2256 476 996 
رمة مكة المك

2426 13 11 95 2 2 497 316 1448 
 المنطقة الشرقية

130 0 0 12 0 0 37 22 59 
المدينة المنورة 

177 0 6 42 0 0 88 2 36 
القصيم 

100 2 0 9 0 0 52 2 32 
تبوك 

عسير  104 2 103 2 2 7 0 0 223

7 0 0 0 0 0 2 0 5 
الباحة 

77 0 0 0 0 0 70 0 7 
الحدود الشمالية 

82 0 0 3 0 0 68 0 8 
الجوف 

1707 0 0 2 3 3 631 50 1017 
حائل 

89 0 0 2 0 0 82 3 2 
نجران 

جازان  28 7 28 0 0 0 0 0 63

16511 66 18 1679 16 16 6738 1937 5321 
المجموع 

 



-  50 -  

 
 
( 38)جدول 

 المملكة عدد ونسبة رخص السير للمركبات التي تم إسقاطها بمناطق
النسبة المئوية  عدد  المنطقة 

الرياض  7499 %45.42
مكة المكرمة  3931 %23.81
المنطقة الشرفية  2426 %14.69
المدينة المنورة  130 %0.79
القصيم  177 %1.07
تبوك  100 %0.61
عسير  223 %1.35
الباحة  7 %0.04
الحدود الشمالية  77 %0.47
الجوف  82 %0.50
حائل  1707 %10.34
نجران  89 %0.54
جازان  63 %0.38

المجموع  16511 %100.00
 
( 39)جدول 

ىـ مقارنة بعام 1421يوضح عدد ونسبة رخص السير للمركبات التي تم إسقاطها خالل عام 
 ىـ1420

النسبة المئوية  ىـ 1420 النسبة المئوية  ىـ 1421 نوع رخصة السير 
خصوصي  5321 %32.23 5413 %53.09
نقل عام  1937 %11.73 762 %7.47

نقل خاص  6738 %40.81 3569 %35.01
أجرة  16 %0.10 65 %0.64
حافلة عامة  16 %0.10 174 %1.71
حافلة خاصة  1679 %10.17 169 %1.66
آليات  18 %0.11 7 %0.07
دراجة نارية  66 %0.40 36 %0.35
المجموع  16511 %100 10195 %100
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( 40)جدول 

 ات المرور بالمملكةيوضح إجمالي إجراءات رخص السير التي قامت بها إدار
 

إجمالي  تصدير  ملكية  تالف  تجديد  جديدة  المنطقة 
الرياض  115688 279332 22878 263190 7499 688587
مكة المكرمة  181172 325815 32137 165085 3931 708140
المنطقة الشرقية  60683 142459 14950 133343 2426 353861
نة المنورة المدي 7144 15981 2669 27107 130 53031
القصيم  9439 44432 2004 45694 177 101746
تبوك  5177 20155 2569 22008 100 50009
عسير  10479 101784 6439 83989 223 202914
الباحة  2884 22688 1038 15896 7 42513
الحدود الشمالية  3338 8168 1287 11551 77 24421
الجوف  4629 13086 1655 16247 82 35699
حائل  10990 14470 4182 32431 1707 63780
نجران  2460 11613 2375 18367 89 34904
جازان  3808 17126 2012 14912 63 37921

المجموع  417891 1017109 96195 849820 16511 2397526
 

(  2397526) ت المرور بلغ نالحظ من خالل الجدول ان اجمالي اإلجراءات التي قامت بها إدارا
 ء إجرا

واقلها إجراءات ىي , ويتضح ان اكثر المناطق إجراءات ىي منطقة مكة المكرمة يليها منطقة الرياض 
.  منطقة الحدود الشمالية 

 
 

 

       
 
 
 
 
 



-  52 -  

 
 

 

 

 

 
ابرز ما تضمنته اإلجراءات الخاصة برخص السير 

 
 

هـ 1420هـ عن عام 1421انخفضت نسبة عدد رخص السير الجديدة لعام  (1

% ( .  15.6) بمقدار

هـ عن عام 1421زادت نسبة عدد رخص السير التي تم تجديدها لعام  (2

% ( .  28) هـ بمقدار 1420

زادت نسبة عدد رخص السير التي تم صرفها كبدل فاقد او تالف لعام  (3

% ( .  2.8) هـ بمقدار 1420هـ عن عام 1421

هـ عن عام 1421زادت نسبة عدد رخص السير التي تم نقل ملكيتها لعام  (4

% ( .  6) هـ بمقدار 1420

هـ عن عام 1421زادت نسبة عدد رخص السير التي تم إسقاطها لعام  (5

% ( .  62) هـ بمقدار 1420
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الفصل الخثمس  

 رخـص السـياقـة
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رخص السياقة  :  الفصل الخثمس

  مقدمة .

  رخص السياقة الجديدة .

 ها رخص السياقة التي تم تجديد .

  ( . بدل تالف وفاقد ) رخص السياقة التي تم صرفها

  إجمالي اإلجراءات التي قامت بها إدارات الرخص .

  ابرز ما تضمنته اإلجراءات الخاصة برخص السياقة .
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مقدمة 

اشترطت أنظمة المرور في المملكة أن يحوز السائق على رخصة قيادة بحسب نوع 

ى قيادتها وفق شروط معينة من بينها العمر, والحالة الصحية , والناحية المركبة التي يتول

النفسية وغير ذلك من الشروط , وفي حالة عدم توفرىا يعد سائق السيارة مخالف ويتعين 

. تطبيق النظام بحقو 

وتقوم إدارات المرور بمناطق المملكة بالعديد من األعمال في ىذا المجال من بينها 

لجديدة وتجديد القديم منها , وصرف بدل التالف وبدل الفاقد , وىو إصدار الرخص ا

. ما يتضح إحصائياً من ىذا الفصل 
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( 41)جدول 

ىـ 1421عدد رخص السياقة الجديدة خالل عام 
موزعة حسب المناطق والنسب المئوية 

 

النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 

الرياض  45345 %16.60
مكة المكرمة  87053 %31.86
المنطقة الشرقية  65767 %24.07
المدينة المنورة  9562 %3.50
القصيم  12226 %4.47
تبوك  8473 %3.10
عسير  18622 %6.82
الباحة  4832 %1.77
الحدود الشمالية  2894 %1.06
الجوف  4666 %1.71
حائل  3215 %1.18
نجران  4905 %1.80
جازان  5678 %2.08
المجموع  273238 %100
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( 42)جدول 

 ىـ1420ىـ مقارنة بعام 1421مقارنة لرخص السياقة الجديدة التي تم صرفها خالل عام 
 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 
الرياض  45345 100291 -54946
مكة المكرمة  87053 103535 -16482

المنطقة الشرقية  65767 64973 794
المدينة المنورة  9562 11108 -1546
القصيم  12226 9983 2243
تبوك  8473 5298 3175
عسير  18622 14625 3997
الباحة  4832 4246 586
الحدود الشمالية  2894 2311 583
الجوف  4666 3950 716
حائل  3215 3139 76
نجران  4905 3959 946
جازان  5678 4792 886

المجموع  273238 332264 -59026
 

ىـ 1420ىـ عن عام 1421ل الجدول التالي ىناك انخفاض في رخص السياقة في عام من خال
. رخصة (  59026) -وذلك بمقدار 

ىـ في إدارات المرور ماعدا كالً من 1421ولكن ىناك زيادة في الرخص السياقة المنصرفة في عام 
 .منطقة مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة  
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( 43)جدول 
وضح المنصرف من رخص السياقة التي تم تجديدىا  ي

 ىـ موزعة حسب المناطق والنسب المئوية1421بالمملكة خالل عام 

النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 
الرياض  122673 %21.80
مكة المكرمة  184685 %32.82
المنطقة الشرقية  100566 %17.87
المدينة المنورة  21178 %3.76
القصيم  28235 %5.02
تبوك  14147 %2.51
عسير  41368 %7.35
الباحة  11354 %2.02
الحدود الشمالية  5101 %0.91
الجوف  7982 %1.42
حائل  8763 %1.56
نجران  9113 %1.62
جازان  7581 %1.35
المجموع  562746 %100

 
 

( 45)جدول 
 ىـ1420ىـ مقارنة بعام 1421رخص السياقة التي تم تجديدىا خالل عام 

الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 
الرياض  122673 109933 12740
مكة المكرمة  184685 191652 -6967
المنطقة الشرقية  100566 104457 -3891
المدينة المنورة  21178 20963 215

القصيم  28235 29325 -1090
تبـــوك  14147 13213 934
عسـير  41368 41472 -104

الباحة  11354 13928 -2574
الحدود الشمالية  5101 5418 -317
الجوف  7982 7080 902
حائل  8763 8762 1

نجران  9113 8707 406
جازان  7581 12498 -4917
المجموع  562746 567508 -4762
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( 46)جدول 

(  بدل فاقد وتالف)يوضح المنصرف من رخص السياقة 
 النسب المئويةىـ موزعة حسب المناطق و1421بالمملكة خالل عام 

النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 
الرياض  21858 %44.20
مكة المكرمة  5983 %12.10
المنطقة الشرقية  7026 %14.21
المدينة المنورة  1995 %4.03
القصيم  2647 %5.35
تبوك  2022 %4.09
عسير  3217 %6.50
الباحة  604 %1.22
الحدود الشمالية  532 %1.08
الجوف  408 %0.82
حائل  387 %0.78
نجران  1908 %3.86
 جازان 871 %1.76
المجموع  49458 %100

 
 

( 47)جدول 
ىـ 1420 –ىـ 1421مقارنة رخص السياقة التي تم تجديدىا بدل تالف خالل عامي 

موزعة حسب المناطق  
الفرق  ىـ 1420 ىـ 1421 المنطقة 
الرياض  21858 7979 13879
ة المكرمة مك 5983 22802 -16819

المنطقة الشرقية  7026 6749 277
المدينة المنورة  1995 1022 973
القصيم  2647 2808 -161
تبوك  2022 1772 250
عسير  3217 2916 301
الباحة  604 764 -160
الحدود الشمالية  532 505 27
الجوف  408 366 42
حائل  387 376 11

نجران  1908 1508 400
ن جازا 871 782 89

المجموع  49458 50349 -891
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( 48)جدول 
 ىـ1421يوضح جميع اإلجراءات التي قامت بها إدارات المرور لرخص السياقة لعام 

 

اإلجمالي العام 
بدل تالف او 

فاقد 
تجديد  إصدار جديد  المنطقة 

الرياض  45345 122673 21858 189876
مكة المكرمة  87053 184685 5983 277721
المنطقة الشرقية  65767 100566 7026 173359
المدينة المنورة  9562 21178 1995 32735
القصيم  12226 28235 2647 43108
تبوك  8473 14147 2022 24642
عسير  18622 41368 3217 63207
الباحة  4832 11354 604 16790
الحدود الشمالية  2894 5101 532 8527

الجوف  4666 7982 408 13056
حائل  3215 8763 387 12365
نجران  4905 9113 1908 15926
جازان  5678 7581 871 14130

المجموع  273238 562746 49458 885442
 

 
( 49)جدول 

 عدد ونسبة إجراءات رخص السياقة التي قامت بها إدارات المرور
 ىـ1420ىـ مقارنة بعام 1421بمناطق المملكة عام 

 
 

النسبة المئوية  ىـ 1420 ة المئوية النسب ىـ 1421 نوع اإلجراء 
إصدار جديد  273238 %30.86 332264 %34.97
تجديد  562746 %63.56 567508 %59.73
بدل تالف أوفاقد  49458 %5.59 50349 %5.30
المجموع  885442 %100 950121 %100
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( 50)جدول 

المملكة  إجمالي إجراءات رخص السياقة التي قامت بها إدارات المرور بمناطق 
 ىـ والنسبة المئوية1421خالل 

 
 

النسبة  إجمالي اإلجراءات  المنطقة 

الرياض  189876 %21.44

مكة المكرمة  277721 %31.37

المنطقة الشرقية  173359 %19.58

المدينة المنورة  32735 %3.70

القصيم  43108 %4.87

تبوك  24642 %2.78

عسير  63207 %7.14

الباحة  16790 %1.90

الحدود الشمالية  8527 %0.96

الجوف  13056 %1.47

حائل  12365 %1.40

نجران  15926 %1.80

جازان  14130 %1.60

المجموع  885442 %100
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ابرز ما تضمنته اإلجراءات الخاصة برخص السياقة 
 

 

هـ عن عام 1421انخفضت نسبة عدد رخص السياقة الجديدة لعام  (1

% ( .  17.8) هـ بمقدار 1420

هـ 1421انخفضت نسبة عدد رخص السياقة التي تم تجديدها لعام  (2

% ( .  0.84) هـ بمقدار 1420عن عام 

انخفضت نسبة عدد رخص السياقة التي تم صرفها كبدل فاقد او تالف  (3

% ( . 1.8) هـ بمقدار 1420هـ عن عام 1421لعام 

المرور  انخفضت عدد إجراءات رخص السياقة التي قامت بها إدارات (4

) هـ بمقدار 1420هـ عن عام 1421المختلفة بمناطق المملكة لعام 

6.8   . ) %

 


