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 ةػػمقدـ
 

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف سيدنا محمد وعمى آلو 
. وصحبو أجمعيف

وبفضؿ مف اهلل سبحانو وتعالى ثـ بفػػضؿ السياسة الحكيمة لحكومة ... األمف واألماف نعمة مف اهلل 
تنعـ بالدنا الغالية بنعـ كثيرة وعمى رأسيا نعمة األمف  موالي خادـ الحرميف الشريفيف حفظو اهلل 
فالدولة  وهلل الحمد تبذؿ بكؿ سخاء  لتوفير  الحماية  … واألماف لمواطني ىذه البالد ولموافديف إلييا

بعد اهلل سبحانو وتعالى  لمواطني ىذه البالد لذلؾ فاف  حكومتػػػنا الرشيدة  أولت اىتمامًا  كبيرًا بإنشاء 
ؽ وتأميف كافة وسائؿ السالمة عمييا وأصبحت الممػػػمكة مرتبطة بشبكة طرؽ داخؿ المدف الطر

وخارجيا تضاىي مثيالتيا مف الطرؽ في الدوؿ األخرى إف لـ تكف  أفضؿ منيا، ولـ تطمب مف 
المواطف إال أف يرعى ىذه النعػػمة ويحافػػػظ عمييا ويصونيا لسالمتو وسالمة اآلخريف وااللتزاـ  

. قوانيف  واألنظمة التي تكفؿ لو ذلؾ بأذف اهلل تعالىباؿ
اإلدارة العامة لمرخص بأىػػمية إحصاء ظاىرة الحوادث المرورية التي  –وأيمانا مف األمف العاـ  

 أصبحت  أبرز الظواىر  التي تمس  حياتنا حيث أصبػػحت مشكمة الحوادث المرورية في المممكة
المواطنيف والمقػيميف وتسبب في إصابة وعجز آالؼ منيـ   ظاىرة تقضي عمى حياة  اآلالؼ مف 

. باإلضافة إلى ما ينتج عف ىذه الحوادث مف إىدار لمماؿ الممتمكات
لذلؾ  دعا سمو سيدي  وزير الداخمية يحفظو اهلل لعقد المؤتمر  الوطني األوؿ لمسالمة  

ؾ إال تأكيد عمى خطورة تمؾ ىػ وما ذلػػ23/8/1418ىػ إلى 20/8/1418المرورية خالؿ الفترة مف 
الحوادث عمى المجتمع السعودي وقد تضمنت  توصيات ذلؾ المؤتمر  فقرة تنص عمى أىمية 

: المعمومات واإلحصائية المرورية متضمنة اآلتي
يستند التخطيط والتقييـ لتحسيف مستوى السالمة المرورية  عمى تكامؿ وتوافر المعمػومات ) 

لذلؾ كاف الحرص عمى رصد (.مولي عممي ودقيؽ ووجود قواعد بيانات اإلحصاءات المروري بشكؿ ش
جميع الحوادث التي تقع في مناطؽ  المممكة ومباشرتيا وتدويف معمومات كؿ حادث  وخالؿ ىذا العاـ 
استطعنا  وبفػػضؿ مف اهلل سبحانو وتعالى ثـ جيود  العامميف بالميداف  رصد جميع الحوادث ويظير 

ىػ، حيث ما تـ رصده يعطي صورة 1420الحوادث التي تـ رصدىا خالؿ عاـ  ذلؾ جميا مف خالؿ
يجاد أفضؿ السبؿ لمحد منيا، . حقيقية لمدى حجػػػـ ىذه المشكمة وخطورتيا لدراستيا بشكؿ مناسب وا 

 .حيث  أف أي دراسة إحصائية ال تعطي  أفضؿ النتائج ما لـ تكف ىناؾ بيانات عف حجـ المشكمة
حققنا أوؿ األىداؼ وىو رصد  الحوادث وسوؼ يتـ الحقًا  بأذف اهلل  إيجاد  ىػ1420وخالؿ عاـ 

أفضؿ  السبؿ لتدويف  أدؽ التفاصيؿ  عف كؿ حادث مروري مف حيث  تحديد  المواقع والمسببات 
ومما ال شػؾ فيو أف كؿ حادث مروري  ال بد وأف  يكوف  . ونتائج الحوادث مف خسائر بشرية ومالية
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رورية لذلؾ كانت توجييات معالي مدير األمف  العاـ وسعادة نائب مدير األمف  العاـ بسبب مخالفة ـ
بتسخير كؿ اإلمكانات لضبط ىذه المخالفات وتطبيؽ النظاـ بحؽ  مرتكبييا بكؿ حـز ويالحظ ذلؾ مف 

. خالؿ ىذا التقرير مدى الجيد المبذوؿ في ما تـ ضبطو مف مخالفات
الجيود المبذولة مف قبؿ منسوبي  اإلدارة العامة لمرخص   ويشتمؿ ىذا التقرير كذلؾ عمى 

. ىػ 1420فيما تـ إنجازه  وتقديمو مف خدمات في مجاؿ  إجراءات  رخص السير والسياقة خالؿ عاـ 
آمميف أف يكوف ىذا الكتاب محؿ اىتماـ الدارسيف والمحمميف لمخروج بالدروس المفيدة لتقديـ  

. ية واإلنسانيةأفضؿ الخدمات األمنية والمرور
وال يفوتني في ىذا المجاؿ أف أتوجو بخالص الشكر وعظيـ التقدير لمعالي مدير األمف العاـ وسعادة 

نائب مدير األمف العاـ المذاف يتابعاف  جميع األعماؿ األمنية وأيػػضا مديري شرط المناطؽ في المممكة 
 ة الذيف كاف ليـ في رصد وضبط الحوادث والمخالفات المػػروري
ألنو لوال عناية اهلل ثـ جػػػيودىـ … كذلؾ مديري  إدارات الرخص في مناطؽ المممكة المختمفة 

. المخمصة لما استطعنا أف نخرج بيذا الكتاب اإلحصائي األمني 
سائميف المولى عز وجؿ أف يديـ نعمتي األمف واألماف عمى بالدنا الغالية في ظؿ حكومة موالي خادـ 

 .وسمو ولي عيده األميف وسمو النائب الثانيالحرميف الشريفيف 
 

 واهلل ولي التوفيؽ،،،
 
 
 
 
 

 مدير اإلدارة العامة لممرور 
/ عقيد                                  
 ػرفيػد بف سعػود البش           
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الباب األول  
 

إجمالي الحوادث المرورية  
 

التي تم رصدىا 
 

ىـ 1420عام  كة خالل في مناطق الممل         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الباب األوؿ 
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الحوادث المرورية : الفصؿ األوؿ
توزيع الحوادث المرورية حسب  المناطؽ وجسامة الحادث 

توزيع الحوادث المرورية حسب األشير 
توزيع الحوادث المرورية حسب أياـ األسبوع 

توزيع الحوادث المرورية حسب الوقت والمكاف 
دث المرورية حسب أنواعيا توزيع الحوا

 توزيع الحوادث المرورية حسب أسبابيا
 المركبات المشتركة في الحوادث المرورية: الفصؿ الثاني

 المركبات المشتركة في  الحوادث حسب أنواعيا 
السائقوف المشتركوف في الحوادث المرورية : الفصؿ الثالث

السائقوف المشتركوف موزعيف حسب األعمار 
مشتركوف موزعيف حسب الجنسية السائقوف اؿ

السائقوف المشتركوف موزعيف حسب خصائصيـ 
 االجتماعية والتعميمية وتأىيميـ لمسياقة مف حيث نوع رخصة السياقة 

اآلثار الناتجة عف الحوادث المرورية : الفصؿ الرابع
اإلصابات 

 الوفيات
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 ىػ1420الحوادث المرورية التي تـ رصدىا خالؿ : الفصؿ األوؿ
إف كؿ فرد مف أفراد مجتمعنا السعودي يعرؼ اليوـ مدى المآسي التي تحدث  عمى الطرقات 
في  العالـ، والكؿ يعرؼ مدى سطوة الموت الرىيب الذي تخمفو  ىذه الحوادث وما تعقبو مف آثار 

فضال عف اآلثار  الصحية التي قد تصؿ إلى . اجتماعية ومالية تنعكس عمى األسر وعمى الدولة معاً 
حد العجز الكمي أو الجزئي الذي قد يمحؽ ببعض األشخاص مف ضحايا الحوادث  وتمثؿ حوادث  

. السيارات في العالـ أجمع الصدارة بيف الحوادث  بمختمؼ أنواعيا
إذ تعد حوادث الطرؽ بمثابة أكبر بالء اجتماعي واعظـ مصيبة في عصرنا الحاضر كما أف  

خصائص ليفاجعو المستمرة واآلخذة في االزدياد األمر الذي يدعو  آخريف يعدونو وباءًا  عالميا لو مف
وقد ذكرت المنظمة الدولية لموقاية مف الحوادث الطرقية أف ما يفقده العالـ . إلى تأميف  عالج وقائي

. حالة وفاة( ألؼ 700)مميوف إصابة ( 16)سنويًا مف الحوادث المرورية بمغ 
عداد السيارات التي ومما ال شؾ فيو أف المممكة العربي  ة السعودية بحكـ مساحتيا المتنامية وا 

 .تعاني مثمما تعاني باقي دوؿ العالـ مف مشكمة الحوادث المرورية(  مميوف مركبة3)تفوؽ 
وعممية رصد الحوادث المرورية مرت بعدة مراحؿ حيث أف إحصاء الحوادث المرورية سابقًا يتـ 

نيا وفيات أو إصابات أي الحوادث المرورية التي تنتج عنيا تسجيؿ  الحوادث المرورية التي تنتج ع
وىذه الطريقة لـ تعكس الصورة  الحقيقية لحجـ . وفيات أو إصابات أي الحوادث الجسيمة فقط

المشكمة في المممكة والدراسات واألبحاث  في جميع دوؿ العالـ لدراسة أي مشكمة  تعتمد في المقاـ 
. ج التي تيدؼ مف خالليا لمقضاء عمى ىذه المشكمةاألوؿ عمى تقدير أفضؿ النتائ

حصاء ىذه الحوادث في  واألمف العاـ ممثال في  اإلدارة  العامة لمرخص أخذ عمى عاتقو تبني رصد وا 
: اإلدارة العامة لممرور لتحقيؽ عدة أىداؼ منياؽ المممكة  مف ىذا المنطمؽ حرصت جميع مناط

حوادث الوفيات واالصابات ) ادث البسيطة، والجسيمةالحو) رصد جميع حوادث المرورية سواء  -1
حسب التعريؼ العالمي لمحادث المروري وطبقا لتعريفيا في نظاـ المرور بالمممكة  العربية (( 

جميع الحوادث التي ينتج عنيا إزىاؽ لؤلرواح أو إصابات في ) السعودية فاف حوادث السير ىي 
 واستطعنا خالؿ عاـ ( ذكر مف إجراء استعماؿ المركبة األجساـ أو خسائر في األمواؿ أو جميع ما

ىػ تقديـ صورة حقيقية لحجـ ىذه المشكمة بعد أف تـ الرفع بإجمالي  الحوادث 1420 -2
. المرورية التي وقعت بمناطؽ المممكة المختمفة

رصد أدؽ التفاصيؿ عف كؿ حادث مروري مف حيث موقعو وأسبابو والسيارات المشتركة في   -3
. ونتائج الحادث. دؽ التفاصيؿ عف السائقيفالحادث وأ

إجراء الدراسات واألبحاث  لمحد مف الحوادث المرورية    -4
 

 :توزيع الحوادث المرورية حسب المناطؽ وجسامة الحادث: أوال 



 7 

. تـ تصنيؼ الحوادث  المرورية مف حيث جسامتيا إلى حوادث بسيطة وحوادث جسيمة 
%(. 8.1)حادث مروري  شكمت نسبة ( 21557)بمغ إجمالي  الحوادث الجسيمة  

 %(. 91.9)حادث مروري شكمت نسبة مئوية بمغت ( 242768)بمغت  إجمالي الحوادث البسيطة 
 

المجموع حادث جسيم حادث بسيط العام 
 267772 21557 246215هـ 1420

 100 8.1 91.9النسبة 
 264326 22516 241810هـ 1419

 100 8.5 91.5النسبة 
 3446 959- 4405الفرق 

 
 ىػ موزعة حسب جسامتيا1420عدد حوادث المرور بمناطؽ المممكة خالؿ عاـ     

 
المجموع حادث جسيم حادث بسيط المنطقة 

 80067 6485 73582منطقة الرياض 
 94669 7668 87001منطقة مكة ادلكرمة 

 56182 4551 51631ادلنطقة الشرقية 
 747 61 686منطقة ادلدينة ادلنورة 

 7213 584 6629منطقة القصيم 
 3591 291 3300منطقة تبوك 
 10242 830 9412منطقة عسري 
 1169 95 1074منطقة الباحة 

 3999 324 3675منطقة احلدود الشمالية 
 3447 279 3168منطقة اجلوف 
 3112 252 2860منطقة حائل 
 2431 197 2234منطقة جنران 
 903 73 830منطقة جازان 

 267772 21557 246215وع المجـ
( اإلصابات والوفيات)الحوادث الجسيمة هي عبارة عن حوادث 

 
ىػ مع العاـ 1420ومف المقارنة السابقة لمحوادث التي تـ رصدىا خالؿ عاـ 

ىػ نجد أف ىناؾ انخفاض في عدد الحوادث الجسيمة والتي بمغت 1419السابؽ  
ونظرا لكوف ىذه الحوادث ىي ما %( . 4.3)حادث ونسبة انخفاض بمغت ( 21557)

صابات سوؼ نحدد ىذا االنخفاض وبشكؿ تفصيمي أكبر  .ينتج عنيا وفيات وا 
 : ـ1419ىػ وعاـ 1420مقارنة الحوادث الجسيمة ونسبة االنخفاض بيف 
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النسبة الفرق ىـ 1419ىـ 1420ىـ  1420المنطقة
 8.5- 606- 7091 6485الرياض 

 18.9 1175 6493 7668مكة المكرمة 
 111.4 2398 2153 4551المنطقة الشرقية 
 80.1- 648- 809 61المدينة المنورة 

 36.5- 335- 919 584القصيم 
 68.7- 640- 931 291تبوك 
 5.7- 50- 880 830عسير 
 85- 540- 635 95الباحة 

 20- 81- 405 324الحدود الشمالية 
 48 258 537 279الجوف 
 16.8- 51- 303 252حائل 

 64.5- 357- 554 197جران ن
 90.9- 733- 806 73جازان 

 4.3- 959- 22516 21557المجموع 

 
وكما ىو مالحظ فأف الزيادة في حوادث المنطقة الشرقية زادت بنسبة 

 .، وانخفضت في كؿ مف جازاف ومنطقة المدينة المنورة%( 111.4)
: الحوادث البسيطة

ادث مروري شكمت نسبة ح( 246215)بمغ إجمالي الحوادث البسيطة 
%(. 91.9)انخفاض مئوية بمغت 

ىػ مع العاـ 1420وبمقارنة الحوادث البسيطة التي تـ رصدىا خالؿ عاـ 
ىػ نجد أف ىناؾ انخفاض  في عدد الحوادث  البسيطة والتي 1419السابؽ  

 %(1.8)وبنسبة انخفاض بمغت ( 4405)بمغت 
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ىػ 1419وعاـ  1420مقارنة بيف الحوادث البسيطة بيف عاـ 
 :بيف مناطؽ المممكة المختمفة

 

الفرؽ ىػ 1419ىػ 1420المنطقة 
 2370 71212 73582الرياض 

 4236 82765 87001مكة المكرمة 
 1034 50597 51631المنطقة الشرقية 

 428 258 686المدينة المنورة 

 295 6334 6629القصيم 
 1535 1765 3300تبوك 

 6069- 15481 9412عسير 

 590- 1665 1075الباحة 
 100- 3775 3675الحدود الشمالية 

 1649 1519 3168الجوف 

 547- 3407 2860حائل 
 725 1509 2234نجران 

 682- 1522 830جازان 

 4405 241810 246215المجموع 
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ويرجع إلى وجود %( 6.37)تقل نسبة الحوادث كما هو مالحظ خالل شهر محرم  حيث تصل نسبها 
نسب كبيرة من الناس في اإلجازات السنوية وخالل أشهر الصيف وعدم وجود ازدحام مروري في المدن 

، وتزداد الرئيسة لذهاب معظم األسر إلى إجازاتهم السنوية سواء في المناطق الريفية أو خارج المممكة 
ويرجع إلى زيادة الحركة إلى السفر إلى %( 8.92)أثناء شهر رمضان المبارك حيث تصل إلى نسبة 

، وتصل إلى أعمى نسبة لها خالل شهر ذو الحجة .المناطق الريفية وأداء العمرة، وفترة العيد بالذات
من منطقة الخميج وذلك لدخول السيارات إلى المممكة من دول الجوار وخاصة %( 9.38)حيث تبمغ 

 .ألداء مناسك الحج، وزيادة الحركة المرورية المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة
 
 
 

 الحوادث المرورية موزعة حسب المناطؽ وأياـ األسبوع      

نسبة الحوادث حسب الشيور وعددىا 

عدد الحوادث بالشير  نسبة الحوادث  الشير 
محرم  6.37 17057
صفر  7.84 20993
ربيع أول  7.76 20779
ربيع ثاني  8.13 21770
جمادى أول جمادى ثاني  8.85 23698
جمادى ثاني  8.44 2260

رجب  8.91 23858
شعبان  8.06 21582
رمضان  8.92 23885
شوال  8.64 23136
ذو القعدة  8.7 23296
ذو الحجة  9.38 25117
مجموع  100 267772
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المجموع  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  السبت  المنطقة 
الرياض  8807 5605 6406 8007 18415 16013 16814 80067
مكة المكرمة  13747 13038 13698 13907 14321 14554 11404 94669

المنطقة  8442 8172 8023 8398 8724 8060 6363 56182
الشرقية 

747 97 94 122 110 93 119 112 
المدينة 
المنورة 

القصيم  1108 971 1048 1008 1115 1047 916 7213
تبوك  495 384 407 431 621 587 666 3591

عسير  1562 1659 1462 1354 1544 1365 1296 10242
الباحة  187 165 149 172 176 159 161 1169

3999 379 611 685 510 628 562 624 
الحدود 
الشمالية 

الجوف  524 520 529 521 516 481 356 3447
حائل  534 434 476 481 468 404 315 3112
نجران  413 326 318 329 370 380 295 2431
جازان  168 125 119 127 142 130 92 903

المجموع  36723 32080 33356 35355 47219 43885 39154 267772

سجمت عدد الحوادث خالؿ أياـ األسبوع مف السبت إلى يـو األربعاء حيث بمغ  أعمى 
 حادث( 43885)،حادث مروري ويـو الخميس ( 47219)معدؿ ليا، يـو األربعاء  

وبمقارنة عدد الحوادث مع العاـ . حادث( 32080)مروري ، وسجمت اقميا يـو األحد 
 .ىػ نجد أف نسبة توزيع  الحوادث متماثمة1419الماضي 

وكما ىو مالحظ فخالؿ أياـ األسبوع مف يـو  السبت إلى يـو األربعاء تكوف 
إذ ( الخميس والجمعة)الحركة المرورية في ذروتيا وتقؿ ىذه الحركة خػػالؿ أياـ اإلجازة 

تختمؼ مواعيد تحرؾ السائقيف واتجاىاتيـ، وبمػػػغ أكبر معدالت حوادث السير في  أياـ 
حادث ويرجع السبب إلى زيادة حجـ اإلعياء عمى السائقيف وعدـ ( 47219)األربعاء 

الراحة في النـو وزيادة السير في أماـ القنوات الفضائية ، أما يوـ الخميس مع انو يـو 
راحة ولكف نجد الشباب واألطفاؿ يركبوف سيارات ذوييـ ويمرحوف أماـ األسواؽ التجارية 

 .مجيئة وذىابًا ويشتركوف في زيادة حجـ الحوادث 
 
 

ىـ  موزعة حسب أيام األسبوع 1419ىـ وعام 1420مقارنة عدد حوادث المرور خالل عام 
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اجملموع  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  حد األ السبت  األيام /العام
هـ 14120 36723 32080 33356 35355 47219 43885 39154 267772

النسبة ادلئوية  13.7 12 12.5 13.2 17.6 16.4 14.6 100
هـ 1419 41213 38011 37229 38059 41340 36862 31612 264326

ة ادلئوية النسب 15.5917 14.3803 14.0845 14.3985 15.6398 13.9457 11.9595 100
الفرق  4490 5931- 3873- 2724- 5879 7023 7542 3446

 :توزيع الحوادث حسب الوقت والمكاف:  رابعا 
أي بنسبة ( 142967)معظـ الحوادث المرورية  تقع وقػػت النيار حيث بمغ عددىا  
 ىػ حيث بمغ عددىا1420، وقد زادت نسبة الحػػوادث التي  تقع ليال خالؿ عاـ %(53.3)
ىػ ما يعػػادؿ نسبة 1419وقد كانت نسبتيا خالؿ العاـ الماضي %( 46.7)بنسبة ( 124805 ) 
(44. )% 
ونسبة ( 212277)أما الحوادث داخؿ المدينة  اكثر مف خارج المدينة حيث بمغ عددىا  

ىػ التي بمغت نسبة الحوادث داخؿ 1419وىي كذلؾ انخفضت عف نسبتيا عف عاـ %( 79.3)مئوية 
 %(.82)ىا نسبة المدينة ب

 :الحوادث المرورية موزعة حسب المناطؽ ووقت ومكاف الحادث
مكان الحادث  المجموع   وقت الحادث  المنطقة 

المجموع  خارج المدينة  داخل 
المدينة 

ليل  نهار 

الرياض  32027 48040 80067 52844 27223 80067
مكة المكرمة  54006 40663 94669 87375 7294 94669
المنطقة الشرقية  34637 21545 56182 44112 12070 56182

المدينة المنورة  336 411 747 258 489 747
القصيم  4359 2854 7213 5822 1391 7213
تبوك  2094 1497 3591 2585 1006 3591

عسير  6372 3870 10242 7008 3234 10242
الباحة  863 306 1169 617 552 1169
الحدود الشمالية  2232 1767 3999 3544 455 3999
الجوف  2310 1137 3447 2961 486 3447
حائل  1770 1342 3112 2680 432 3112
نجران  1438 993 2431 2145 286 2431
جازان  523 380 903 326 577 903

المجموع  142967 124805 267772 212277 55495 267772
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: توزيع الحوادث المرورية  حسب أنواعيا: خامسًا 
 

( 177391)معظـ الحوادث  المرورية التي تقع عبارة عف تصادـ سيارات حيث بمغ عددىا 
ف وقد  انخفضت  نسبة الحوادث لتصادـ السيارات خالؿ ىذا العاـ ع%( 66.3)حادث تشكؿ نسبة 

 %(.68)ىػ حيث كانت نسبتيا 1419العاـ 

 نسبة الحوادث حسب أياـ األسبوع                         
ىـ 1419 ىـ 1420 العام 
تصادم  بين سيارتين  66.3 68.2
تصادم مع جسم ثابت  7.1 8.4

دىس مشاه  5.4 2.22
دىس حيوان  2.4 2.09
حريق  0.5 0.76
انقالب  08.8 6.23
عن الطريق  خروج 4.2 5.85
أخرى  5.3 6.21
المجموع  100 100

 

ىػ كانت ىناؾ زيادة في نسبة  حوادث  دىس المشاة، دىس 1420وكما ىو مالحظ فانو خالؿ عاـ 
حيواف حوادث انقالب والحوادث األخرى ،  ويرجع لعدـ التوازف وعدـ الراحة عند قيادة المركبة ويرجع 

.. لقمة النـو أكثر األحياف وخاصة ليالً 
وىناؾ نقص  في نسبة  حوادث تصادـ بيف سيارتيف، تصادـ مع جسـ ثابت، حوادث الحريؽ،وخروج 

 .ىػ 1419عف الطريؽ عف عاـ 
: توزيع الحوادث المرورية حسب أسبابيا: سادساً 

ترجع حوادث السير في جميع بمداف العالـ دائمًا إلى الخمؿ في التفاعؿ بيف عناصر الحركة  
: الثالثة وىي

السائؽ  -3الطريؽ   -2المركبة   -1
وتعد األخطاء البشرية ىي المحور الذي تدور حولو حوادث السير إذ تشكؿ أخطاء السائقيف والمشاة  

( عوامؿ الطريؽ –خمؿ المركبة ) مف العوامؿ المؤدية لمحادث بينما العوامؿ األخرى %( 80)حوالي 
   رامج التوعيةلذلؾ فاف برامج السالمة عمى الطريؽ وب%( 20)تشكؿ 



 15 

 :الحوادث المرورية موزعة حسب المناطؽ وسبب الحادث           
 

المرورية توجو دائما لمخاطبة البشر بيدؼ التأثير عمى سموكيـ عمى نحو يحقؽ 
حسف االستخداـ والسالمة واالبتعاد عف أخطاء السياقة السبب الرئيسي لحوادث المرور 

: وتصنؼ أخطاء السياقة تحت أربع فئات عامة
سوء استعماؿ المركبة  -2المخالفات المرورية    -1
آداب السياقة السميمة  -4سوء التخطيط أثناء السياقة   -3
وتعد المخالفات المرورية ىي أسوأ وأخطر أنواع أخطاء السياقة التي يرتكبيا   

السائؽ عنوة غير مبالي بأنظمة وتعميمات السير، وكما ىو مالحظ فاف الحوادث 
تقع نتيجة السرعة الزائدة ال زالت تشكؿ السبب الرئيسي لمحوادث  المرورية التي

 .المرورية

المجموع  أسباب 
أخرى 

السائق 
تحت 
تأثير 

مسكر أو 
مخدر 

السرعة 
الزائدة 

عدم التقيد 
بإشارات 
المرور 

تجاوز غير 
نظامي 

دوران غير 
نظامي 

توقف غير 
نظامي 

المنطقة 

الرياض  9608 12010 10409 19216 16013 4003 8808 80067
مكة المكرمة  11151 9154 9386 5616 54388 136 8758 98589
المنطقة الشرقية  7504 4807 6225 7766 19165 70 10645 56182

المدينة المنورة  0 1 0 77 504 1 411 994
القصيم  325 432 360 613 1792 18 3773 7313
تبوك  18 245 405 465 1294 14 1464 3905

عسير  532 605 619 1038 5222 16 2661 10693
الباحة  0 94 157 24 582 8 729 1594
الحدود الشمالية  0 57 54 15 2257 45 1571 3999
الجوف  41 656 534 222 1374 2 1611 4440
حائل  178 139 268 804 2660 6 1379 5434
نجران  0 272 242 87 928 4 898 2431
ازان ج 6 6 80 99 491 2 216 900

المجموع  29363 28478 28739 36042 106670 4325 42924 276541
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  ىػ1419ىػ مقارنة  بعاـ 1420أسباب حوادث المرور  بالمممكة لعاـ 
 

المجموع  أسباب 
أخرى 

السائق 
تحت تأثير 
مسكر أو 
مخدر 

السرعة 
الزائدة 

عدم التقيد 
باشارات 
المرور 

تجاوز غير  
نظامي 

دوران غير 
امي نظ

توقف غير 
نظامي 

العام 

ىـ 1420 29363 28478 28739 36042 106670 4325 42924 276541

النسبة المئوية  10.6 10.3 10.4 13 38.6 1.6 15.5 100

ىـ 1419 30772 32151 26793 37217 97217 5322 50408 279880

بة المئوية النس 10.99471 11.4874 9.57303 13.2975 34.7352 1.90153 18.0106 100

 

             
ىـ 1420المصابين والمتوفين والسليمين في  الحوادث المرورية لعام 

 
المجموع   % متوفى   % مصاب   % سليم  المنطقة 
الرياض  88074 19.5 7517 23 917 18.9 96508

مكة المكرمة  181980 40 9818 31 1258 26 193056
ة الشرقية المنطق 127223 28 3135 10 566 11.7 130924

المدينة المنورة  633 0.1 1282 5 337 7 2252
القصيم  15760 3.5 1152 3 178 3.7 17090
تبوك  5228 1 1269 3 158 03.3 6655

عسير  16273 4.6 2954 9 476 9.8 19703
الباحة  1678 0.4 451 1 69 1.4 2198
الحدود الشمالية  6921 1.5 1448 4 139 2.9 8508
الجوف  0 0 402 1 288 6 690

حائل  4951 1 311 1 97 2 5359
نجران  3231 0.4 967 4 96 2 4294
جازان  563 0.1 1655 5 269 5.3 2487

المجموع  452515 100 32361 100 4848 100 489724
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ىػ 1420المصابيف والمتوفيف في الحوادث المرورية لعاـ     
 

ما يتعلق بنوع الحادث  ا يتعلق باالشخاص م   
المجموع  وفيات  إصابة  تلفيات  المنطقة  المجموع  متوفى  مصاب  سليم  المنطقة 
الرياض  73822 5604 641 80067 الرياض  88074 7517 917 96508
مكة  88210 5552 907 94669

المكرمة 
مكة  181980 9818 1258 193056

المكرمة 
المنطقة  54070 2112 0 56182

الشرقية 
المنطقة  127223 3135 566 130924

الشرقية 
المدينة  18 493 236 747

المنورة 
المدينة  633 1282 337 2252

المنورة 
القصيم  6325 778 110 7213 القصيم  15760 1152 178 17090
تبوك  2577 882 132 3591 تبوك  5228 1269 158 6655

عسير  9299 943 0 10242 عسير  16273 2954 476 19703
الباحة  720 380 69 1169 الباحة  1678 451 69 2198
الحدود  3132 767 100 3999

الشمالية 
الحدود  6921 1448 139 8508

الشمالية 
الجوف  0 0 0 0 الجوف  0 402 288 690

حائل  2808 233 71 3112 حائل  4951 311 97 5359
نجران  1787 555 89 2431 نجران  3231 967 96 4294
ان جاز 0 691 212 903 جازان  563 1655 269 2487

المجموع  242768 18990 2567 264325 المجموع  452515 32361 4848 489724
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 :حادث 100ؿ عدد المصابيف والمتوفيف لؾ                
  

متوفون  مصابــــــــــون  عدد  ادلنطقة 
العدد لكل 

حادث 100
العدد   100العدد لكل 

حادث 
العدد  احلوادث   

الرياض  80067 5604 7 641 1
مكة ادلكرمة  94669 5552 6 907 1
ادلنطقة الشرقية  56182 2112 4 0 0
ادلدينة ادلنورة  747 493 66 236 32
القصيم  7213 778 11 110 2
تبوك  3591 882 25 132 4
عسري  10242 943 9 0 0
الباحة  1169 380 33 69 6
احلدود الشمالية  3999 767 19 100 3
اجلوف  3447 1331 39 153 4
حائل  3112 233 8 71 2
جنران  2431 555 23 89 4
جازان  903 691 77 212 24

اجملموع  267772 18990 7.09 2567 0.96
 

 
لعدد الحوادث المرورية وعدد المصابيف وعدد المتوفيف خالؿ  مقارنة

 ىػ1420–ىػ 1419عاـ 
عدد المتوفين  عدد المصابين  عدد الحوادث  العام 

ىـ 1420 267772 32361 4848

ىـ 1419 264326 31059 4290

الفرق  3446 1302 558
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  ىـ1420في الحوادث المرورية لعام  المصابين والمتوفين              
 

اجملموع  متويف  مصاب  سليم  ادلنطقة 
الرياض  88074 7517 917 96508
مكة ادلكرمة  181980 9818 1258 193056
ادلنطقة الشرقية  127223 3135 566 130924
ادلدينة ادلنورة  933 1282 337 2252
القصيم  15760 1152 178 17090
تبوك  5228 1269 158 6655
عسري  16273 2954 476 19703
الباحة  1678 451 69 2198
احلدود الشمالية  6921 1448 139 8508
اجلوف  0 402 288 690
حائل  4951 311 97 5359
جنران  3231 967 96 4294
جازان  563 1655 269 2487

المجموع  452515 32361 4848 489724
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: الحوادث المرورية موزعة حسب المناطؽ وسبب الحادث 
 

دىس   تصادـ   
المجموع المنطقة  أخرى  خروج عف 

الطريؽ 
انقالب  حريؽ  حيواف  مشاة  مع جسـ 

ثابت 
سيارات 

الرياض  29625 8807 7206 5605 801 16013 4804 7206 80067

مكة المكرمة  71976 3886 4599 319 200 3063 4754 5872 94669

المنطقة  50355 2481 733 136 34 1261 848 334 56182
الشرقية 

المدينة  234 39 240 38 1 185 1 9 747
المنورة 

القصيم  5209 711 198 86 16 583 166 244 7213

تبوك  2268 270 244 91 13 419 218 68 3591

عسير  6881 1346 197 173 266 760 428 191 10242

الباحة  722 137 77 12 0 151 40 30 1169

الحدود  2978 478 192 10 12 216 61 52 3999
الشمالية 

الجوف  2555 415 163 9 1 207 6 91 3447

حائل  2460 299 109 29 0 142 3 70 3112

نجران  1756 218 117 17 2 225 29 67 2431

جازان  372 30 263 24 0 196 3 15 903

المجموع  177391 19117 14338 6549 1346 23421 11361 14249 267772

 

المركبات المشتركة في الحوادث المرورية موزعة حسب المناطؽ ونوع المركبة 
ىػ 1420لعاـ 

المجموع  أخرى  وايت  نقل  ونيت  حافلة  جيب  صغيرة  المنطقة 
الرياض  43573 17429 664 18259 913 830 1328 82996

مكة المكرمة  116635 14908 6153 20307 8671 4359 4367 175400

المنطقة الشرقية  57837 9307 3678 19732 10632 2363 3326 106875

المدينة المنورة  416 89 26 286 106 12 59 994

القصيم  5791 896 130 2873 2588 152 301 12731
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تبوك  2468 861 204 1055 922 196 110 5816

عسير  7049 1381 241 5695 1062 366 318 16112

الباحة  492 238 57 135 501 503 26 1952

الحدود  2772 377 36 1856 1709 115 112 6977
الشمالية 

الجوف  2864 877 39 1165 647 153 114 5859

حائل  2291 727 67 2095 286 83 30 5579

نجران  1779 519 68 922 569 104 83 4044

جازان  684 519 22 40 356 45 29 1304

المجموع  244651 47734 11385 74420 28965 9281 10203 426639
 

 :الحوادث المرورية حسب المناطؽ وحالة المركبة  ووقت الحادث
حالة المركبة 

المجموع  غير مرضية  مرضية  المنطقة 
الرياض  57849 25147 82996

مكة المكرمة  142445 32955 175400
منطقة الشرقية ال 93302 13573 106875

المدينة المنورة  990 4 994
القصيم  11848 883 12731
تبوك  3582 2234 5816

عسير  13265 2847 16112
الباحة  524 1427 1952
الحدود الشمالية  238 6739 6977
الجوف  5741 118 5859
حائل  5519 60 5579
نجران  2693 1351 4044
جازان  774 530 1304

المجموع  338770 87869 426639
 

 :السائقيف المشتركيف في الحوادث المرورية موزعيف حسب المناطؽ واألعمار  
المجموع  فأكثر  50 فأكثر 40 فأكثر 30 فأكثر  18 المنطقة  18أقل من 
الرياض  18259 24899 20749 9960 9129 82996
مكة ادلكرمة  14795 45736 61640 37857 15372 175400
ادلنطقة الشرقية  8598 24987 34593 28657 10040 106875

ادلدينة ادلنورة  51 310 369 186 78 994
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القصيم  1109 4067 4367 2442 746 12731
تبوك  1329 1852 1487 855 293 5816
عسري  216 7169 5028 2579 1120 16112
الباحة  267 732 580 258 115 1952
مشالية احلدود ال 1528 2837 1685 690 237 6977
اجلوف  485 2286 1819 942 327 5859
حائل  271 2020 2069 800 419 5579
جنران  742 1663 932 497 210 4044
جازان  100 566 336 178 124 1304

المجموع  47750 119124 135654 85901 38210 426639
 

 :المناطؽجنسيات السائقوف المشتركوف في الحوادث المرورية موزعيف حسب           

 
 

اجملموع  غري سعودي  سعودي  ادلنطقة 
الرياض  46478 36518 82996
مكة ادلكرمة  91313 84087 175400
ادلنطقة الشرقية  59042 47833 106875

ادلدينة ادلنورة  663 331 994
القصيم  8108 4623 12731
تبوك  3242 2574 5816
عسري  12646 3466 16112
الباحة  1161 791 1952
احلدود الشمالية  4791 2186 6977
اجلوف  4389 1470 5859
حائل  4184 1395 5579
جنران  3028 1016 4044
جازان  1074 230 1304

اجملموع  240119 186520 426639
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 :ؽ نوع رخصة السياقة لمسائقيف المشتركيف في الحوادث المرورية موزعيف حسب المناط
 

المجموع  السائق ال يحمل 
رخصة سياقة 

دراجة نارية  آليات  عمومي  خصوصي  المنطقة 

الرياض  52288 16599 6999 1300 5810 82996
مكة المكرمة  124560 35987 2022 1233 11598 175400
المنطقة الشرقية  71557 29674 313 31 5300 106875

المدينة المنورة  683 159 0 0 152 994
القصيم  10034 1857 58 9 773 12731
تبوك  3586 1490 244 40 456 5816

عسير  11353 1803 6 23 2927 16112
الباحة  1581 248 0 2 121 1952
الحدود الشمالية  5593 1116 2 0 266 6977
الجوف  5154 410 2 1 292 5859
حائل  3889 578 47 1 1064 5579
نجران  2496 743 8 0 797 4044
جازان  571 219 0 0 514 1304

المجموع  293345 90883 9701 2640 30070 426639
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مخالفات المرور : الباب الثاني 
 

 :المخالفات المرورية التي تـ ضبطيا : أوال
( 3167382)ىػ 1420بمغ إجمالي المخالفات المرورية التي تـ ضبطيا خالؿ  

مخالفة ونسبة ( 2337571)ىػ بمقدار 1419مخالفة مرورية  بنقص عف عاـ 
 %(.84.96)خفاض بمغت اف
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   ىػ1419ىػ بعاـ 14120مقارنة لممخالفات التي تـ ضبطيا خالؿ         
 

الفرق  ىـ 1419 ىـ 1420 المنطقة 
الرياض  1092942 1044672 48270
مكة المكرمة  1100427 1009688 90739

المنطقة الشرقية  444985 321893 123092
المدينة المنورة  43880 47776 3896-

القصيم  84109 78794 5315
تبوك  30664 26510 4154

عسير  190641 134475 56166
الباحة  11288 9465 1823

الحدود الشمالية  9842 10239 397-
الجوف  23587 22623 964

حائل  27378 26160 1218
نجران  33961 21604 7357

جازان  73678 23657 50021
المجموع  3167382 2782556 384826

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المخالفات المرورية التي تم ضبطها حسب الجنسيةً  :ثانيا
 
 
 
 
 

ىـ 1420المخالفات المرورية التي تم ضبطها خالل 
اجلنسية    

اجملموع  غري سعودي  سعودي  ادلنطقة 
الرياض  658020 434922 1092942
مكة ادلكرمة  625593 474834 1100427
الشرقية  ادلنطقة 270756 174229 444985
ادلدينة ادلنورة  23074 20806 43880
القصيم  61886 22223 94109
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تبوك  22169 8495 30664
عسري  134457 56184 190641
الباحة  6981 4307 11288
احلدود الشمالية  6150 3692 9842
اجلوف  14027 9560 23587
حائل  15291 12087 27378
جنران  22957 11004 33961
جازان  52563 21115 73678

اجملموع  1913924 1253458 3167382
 

وتركزت الزيادة في منطقة الجوف وبصورة واضحة، وانخفضت بصورة واضحة في منطقة الرياض ، حيث 
 .قارب مجموع المخالفات من مليوني مخالفة مرورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىػ 1420عدد المخالفات التي ضبطيا بالمممكة خالؿ عاـ 
. وع المخالفة وجنسية السائؽموزعة حسب ف

المجموع  غير سعودي  سعودي   
 % عدد   % عدد   % نوع المخالفة  عدد
سرعة زائدة  201046 10.5 115304 9.2 316350 9.9
قيادة بدون رخصة سياقة  213980 11.2 103396 8.2 317376 9.7
قيادة بدون رخصة سير  68382 3.6 63392 5.1 131774 4.3
عكس السير  80777 4.2 46243 3.7 127020 4.0
تجاوز اإلشارة المرورية  172708 9.0 114360 9.1 287068 9.1
عدم تجديد رخصة السياقة  211658 11.1 154962 12.4 366620 11.7
عدم تجديد رخصة السير  152076 7.9 116734 9.3 268810 8.6
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عدم مراعاة شروط السالمة  12392 0.6 10496 0.8 22888 0.7
وقوف غير نظامي  194655 10.2 131324 10.5 325979 10.3
دوران غير نظامي  62443 3.3 29015 2.3 91458 2.8
استعمال السيارة لغير الغرض المرخص بو  16473 0.9 20023 1.6 36496 1.2
تفحيط  27626 1.4 7221 0.6 34848 1.0
ق دخول أوخروج خاطئ من الطري 41909 2.2 28574 2.3 70483 2.2
عدم تشغيل عداد األجرة  2452 0.1 15542 1.2 17994 0.7
حمولة زائدة  11262 0.6 15988 1.3 27250 0.9
أخرى  444085 23.2 280884 22.4 724969 22.8
المجموع  1913924 100.0 1253458 100 3167382 100

 
القيادة ، و%(13.9)كانت أكبر نوع لممخالفات ىي عدـ  تجديد رخصة السياقة وبنسبة 

%(. 12.96)بدوف رخصة سياقة وبنسبة 
وىى %( 39)واالجانب %( 61)نسبة ( ىػ1420)تشكؿ نسبة السعودييف خالؿ عاـ 

%(. 60)وىي ( ىػ1419)تقارب ما حدث في عاـ 
 
 
 
 
 
 

ىػ حسب 1419ىػ مقارنة  بعاـ 1420مقارنة لممخالفات المروري التي تـ ضبطيا خالؿ 
 :نوع المخالفة
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الفرق  ىـ 1419 ىـ 1420 نوع المخالفة 
سرعة زائدة  316350 269094 47256

قيادة بدون رخصة سياقة  317376 360194 42818-
قيادة بدون رخصة سير  131774 122557 9217

عكس السير  127020 108585 18435
تجاوز اإلشارة المروري  287068 264258 22810

عدم تجديد رخصة السياقة  366620 386693 20073-
عدم تجديد رخصة السير  268810 236816 31994
عدم مراعاة شروط السالمة  22888 18103 4785

وقوف غير نظامي  325979 266577 59402
دوران غير نظامي  91458 25896 65562
استعمال المركبة لغير الغرض المرخص بو  36496 22298 14198
تفحيط  34847 8448 26399
ول أو خروج خاطي من الطريق دخ 70483 34046 36437
عدم تشغيل عداد األجرة  17994 1554 16440

حمولة زائدة  27250 44007 16757-
أخرى  724969 613430 111539
المجموع  3167382 2782556 384826
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الباب الثالث      
 

إجمالي إجراءات رخص السير 
 

إصدار جديد 
 التجديد

بدؿ التالؼ والفاقد 
 ممكيةنقؿ اؿ

التشميح 
التصدير 
 
 

 ىػ1420التي قامت بيا إدارات الرخص في مناطؽ المممكة خالؿ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
رخص السير : الباب الثالث

 

 :رخص السير الجديدة: أوال
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( 1072138)ىػ 1420بمغ إجمالي رخص السير الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ 
(  507753)ىػ 1419اـ عما كانت عميو في الع(  564385)رخصة سير بزيادة 

 %(. 211)رخصة سير  وبزيادة بنسبة  
 

اجملموع  نارية  آليات  حافلة 
خاصة 

حافلة 
عام 

أجرة  نقل خاص  نقل عام  خصوصي  نوع التسجيل / ادلنطقة

منطقة الرياض  212049 63552 52970 400725 3731 10665 0 1 743693
نطقة مكة ادلكرمة م 132779 20143 54413 4827 3134 2030 32 281 217639
ادلنطقة الشرقية  40453 1682 11962 595 539 1330 104 105 56770
منطقة ادلدينة ادلنورة  4134 242 1437 42 49 61 0 0 5965
منطقة القصيم  4680 163 3887 0 7 11 0 4 8752
منطقة تبوك  3519 183 1274 16 9 20 2 1 5024
طقة عسري من 4715 557 3844 34 110 53 0 0 9313
منطقة الباحة  1878 101 1689 7 35 9 0 0 3719
منطقة احلدود الشمالية  3263 680 2945 19 3 27 0 0 6937
منطقة اجلوف  2423 86 799 8 1 22 1 0 3340
منطقة حائل  1455 120 1930 1 2 14 0 0 3522
منطقة جنران  872 90 960 15 0 15 0 0 1952
منطقة جازان  2771 20 2424 82 35 160 0 20 5512

اجملموع  414991 87619 140534 406371 7655 14417 139 412 1072138
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ىػ 1419ىػ  مقارنة بعاـ 1420عدد ونسبة رخص السير الجديدة لعاـ            
النسبة 
المئوية  ىػ 1419 النسبة المئوية  ىػ 1420 نوع رخصة السير 

صوصي خ 414991 38.7 323284 64
نقؿ عاـ  87619 8.2 27290 5
نقؿ خاص  140534 13.1 130581 26
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أجرة  406371 37.9 13813 3
حافمة عامة  7655 0.7 6359 1
حافمة خاصة  14417 1.4 5421 1
آليات  139 0 30 0
دراجة نارية  412 0 975 0

المجموع  1072138 100 507753 100
 
 

السعودية رفة بمناطؽ المممكة العربية صعدد ونسبة رخص السير الجديدة المف
ىػ 1420خالؿ 

النسبة المئوية  عدد رخص السير  المنطقة 
الرياض  743692 69.4
مكة المكرمة  217639 20.3
المنطقة الشرقية  56770 5.3
المدينة المنورة  5965 0.6
القصيم  8752 0.8
تبوك  5024 0.5
عسير  9313 0.9
الباحة  3719 0.3
الحدود الشمالية  6937 0.6
الجوف  3340 0.3
حائل  3522 0.3
نجران  1952 0.2
جازان  5512 0.8
المجموع  1072138 100

 
المنصرؼ مف رخص السير الجديدة بالمممكة العربية السعودية خالؿ 

 ىػ1419ىػ مقارنة بعاـ 1420عاـ 
 

الفروق  هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
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الرياض  743692 120061 623631
مكة المكرمة  217639 232729 15090-
المنطقة الشرقية  56770 68402 11632-
المدينة المنورة  5965 11266 5301-
القصيم  8752 12545 3793-
تبوك  5024 5497 473-

عسير  9313 8673 640
الباحة  3719 6007 2288-
الحدود الشمالية  6937 8149 1212-
الجوف  3340 3604 264-
حائل  3522 20504 16982-
نجران  1952 6356 4404-
جازان  5512 3960 1552-

المجموع  1072138 507753 564385
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: رخص السير التي تـ تجديدىا: ثانيًا 
 

رخصة سير بنقص عف عاـ ( 644341)ىػ 1420بمغ إجمالي  رخص السير التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ 
%(. 19.6)قص  بمغت ونسبة ف( 156507)ىػ  بمقدار 1419
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المجموع  دراجة 

نارية 
آليات  حافمة 

خاصة 
حافمة 
عامة 

أجرة  نقل خاص  نقل عام  خصوصي  نوع التسجيل / المنطقة

منطقة الرياض  394049 63552 52970 35025 3731 10665 0 1 743692
منطقة مكة المكرمة  132779 20143 54413 4827 3134 2030 32 281 217639
المنطقة الشرقية  40453 1682 11962 595 539 1330 104 105 56770
منطقة المدينة المنورة  4134 242 1437 42 49 61 0 0 5965
منطقة القصيم  468 163 3887 0 7 11 0 4 8752
منطقة تبوك  3519 183 1274 16 9 20 2 1 5024
منطقة عسير  4715 557 3844 34 110 53 0 0 9313
منطقة الباحة  1878 101 1689 7 35 9 0 0 3719
المنطقة الشمالية  3263 680 2945 19 3 27 0 0 6937
منطقة الجوف  2423 86 799 8 1 22 1 0 3340
منطقة حائل  1455 120 1930 1 2 14 0 0 3522
منطقة نجران  872 90 960 15 0 15 0 0 1952
منطقة جازان  2771 20 2424 82 35 160 0 20 5512

المجموع  41499 87619 140534 406371 7655 14417 139 412 1072138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىػ1419ىػ  مقارنة بعاـ 1420عدد ونسبة رخص السير التجديد لعاـ 
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عدد ونسبة رخص السير التي تـ تجديدىا بمناطؽ المممكة العربية 
 ىػ1420خالؿ عاـ  السعودية

النسبة المئوية  العدد  المنطقة 
الرياض  162526 25.1
مكة المكرمة  127576 19.7
المنطقة الشرقية  130943 20.3
المدينة المنورة  10024 1.5
القصيـ  37366 5.7
تبوؾ  16851 2.5
عسير  79563 13.3
الباحة  25758 3.9
الحدود الشمالية  2145 0.2
وؼ الج 11048 1.6
حائؿ  13306 2.1
نجراف  11161 1.7
جازاف  16074 2.4
المجموع  644341 100

 

النسبة المئوية  ىػ 1419 النسبة المئوية  ىػ 1420 نوع رخصة السير 
خصوصي  296695 46.1 465803 58.16
نقؿ عاـ  136848 21.2 60389 7.54
نقؿ خاص  159447 24.7 263570 32.91
أجرة  44201 6.9 3544 0.44
حافمة عامة  2409 0.4 1969 0.25
حافمة خاصة  4627 0.7 4973 0.62
آليات  52 0 270 0.03
دراجة نارية  62 0 330 0.04
المجموع  644341 100 800848 0 10
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 مممكة العربية السعودية خالؿ رخص السير التي تـ تجديدىا باؿ
ىػ 1419ىػ مقارنة بعاـ 1420ـ عا

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ىػ 1420رخص السير التي تـ تجديدىا بالمممكة العربية السعودية خالؿ عاـ 
ىػ 1419مقارنة بعاـ 

ق الفر هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  162526 300856 139330-

مكة المكرمة  127576 110464 17112
المنطقة الشرقية  130943 171986 41043-
المدينة المنورة  10024 16671 6647-
القصيم  37366 46212 8846-

تبوك  16851 15741 1110
عسير  79563 66153 13410

ة الباح 25758 26299 541-
الحدود الشمالية  2145 350 1795
الجوف  11048 10986 62

حائل  13306 18143 4837-
نجران  11161 6616 4545
جازان  16074 10371 3003

المجموع  644341 800848 156507-
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 ( :بدؿ تالؼ وفاقد )رخص السير التي تـ صرفيا : ثالثًا 
 

المجموع  دراجة 
نارية 

آليات  حافمة 
خاصة 

حافمة 
عامة 

أجرة  نقؿ خاص  نقؿ عاـ  خصوصي  نوع التسجيؿ 
المنطقة 

منطقة الرياض  108449 31517 20179 152657 1421 4063 0 0 639195

منطقة مكة المكرمة  26652 2908 7950 804 428 401 6 35 39184

المنطقة الشرقية  8600 264 1490 48 30 74 17 1 10524

منطقة المدينة المنورة  1984 125 1213 396 22 66 0 0 3806

منطقة القصيـ  1215 47 601 7 0 3 0 0 1873

منطقة  تبوؾ  2838 80 767 9 2 0 0 0 3696

منطقة عسير  3714 99 2102 2 0 1 0 0 5918

منطقة الباحة  832 29 514 5 0 0 0 0 1380

المنطقة الشمالية  714 37 227 0 3 4 0 0 985

منطقة الجوؼ  825 25 169 2 8 2 0 0 1031

منطقة  حائؿ  3473 209 1876 20 8 12 0 0 5598

منطقة نجراف  1476 276 285 1 0 0 0 0 2038

منطقة جازاف  1249 40 573 1 0 7 0 1 1871

المجموع  162021 356565 37946 153952 1922 4633 23 37 717099

 
رخصة سير بزيادة  عف عاـ ( 717099)ىػ  1420بمغ إجمالي  رخص السير التي تـ صرفيا خالؿ عاـ 

 .رخصة سير( 624730)ىػ  بمقدار 1419
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ىػ  1420عدد ونسبة رخص السير لتي تـ صرفيا بدؿ تالؼ وفاقد لعاـ 
 ىػ1419مقارنة بعاـ 

 

 
 
 
 
 
 
 

عدد ونسبة رخص السير المنصرفة بدؿ تالؼ وفاقد بمناطؽ المممكة العربية 
ىػ 1420السعودية خالؿ 

المئوية النسبة  العدد  المنطقة 
الرياض  639195 89.1
مكة المكرمة  39184 05.5
المنطقة الشرقية  10524 1.5
المدينة المنورة  3806 0.5
القصيم  1873 0.3
تبوك  3696 0.5
عسير  5918 0.8
الباحة  1380 0.2
الحدود الشمالية  985 0.1
الجوف  1031 0.1
حائل  5598 0.8
نجران  2038 0.3
جازان  1871 0.3
المجموع  80124 100
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ىػ 1420رخص السير المنصرفة بدؿ تالؼ وفاقد بالمممكة خالؿ 
ىػ 1419مقارنة بعاـ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفرق  هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  639195 16359 622836
مكة المكرمة  39184 38074 1110

المنطقة الشرقية  10524 13074 2550-
ينة المنورة المد 3806 3186 620

القصيم  1873 5449 3576-
تبوك  3696 3132 564

عسير  5918 6111 193-
الباحة  1380 1696 316-

الحدود الشمالية  985 980 5
الجوف  1031 780 251
حائل  5598 1641 3957
نجران  2038 1475 563
جازان  1871 1412 459

المجموع  717099 92369 624730
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ىػ  1420ونسبة رخص السير لممركبات التي تـ نقؿ ممكيتيا لعاـ عدد 
 ىػ1419مقارنة بعاـ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ىػ  1420سبة رخص السير لممركبات التي تـ نقؿ ممكيتيا لعاـ عدد وف
ىػ 1419مقارنة بعاـ 

النسبة المئوية  هـ 1419 النسبة 
المئوية 

هـ 1420 نوع رخصة السير 

خصوصي  162021 22.6 593699 69.88
نقل عام  356565 49.7 45765 5.48
نقل خاص  37946 5.3 201802 24.16
رة أج 153952 21.5 1415 0.17
حافمة عامة  1922 0.3 695 0.08
حافمة خاصة  4633 0.6 1776 0.21

آليات  23 0 1 0
دراجة نارية  37 0 131 0.02
المجموع  717099 100 835284 100
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: كبات التي تـ نقؿ ممكيتيا رخص السير لممر: رابعًا 
ىػ  1420بمغ إجمالي  المركبات التي تـ نقؿ ممكيتيا خالؿ عاـ 

( 229139)ىػ  1419رخصة سير  ب نقص عف عاـ (  606145)
. رخصة سير

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجموع  دراجة 
نارية 

آليات  حافمة 
خاصة 

حافمة 
عامة 

أجرة  نقؿ خاص  نقؿ عاـ  خصوصي  نوع التسجيؿ 
المنطقة / 

منطقة الرياض  22868 1746 10965 74 4 75 0 0 35732
منطقة مكة المكرمة  148381 6149 32627 273 257 1244 1 27 188959
المنطقة  الشرقية  88455 2085 18577 173 280 678 21 101 110370
منطقة المدينة المنورة  18552 925 7512 91 43 150 2 1 27276
قة القصيـ منط 21572 895 15575 75 26 23 0 9 38175
منطقة تبوؾ  14765 351 4006 20 3 4 0 1 19149
منطقة عسير  50689 3225 26729 55 41 135 0 12 80886
منطقة الباحة  8421 146 6633 26 2 8 0 0 15236
المنطقة الشمالية  5557 262 3639 6 1 13 0 0 9478
منطقة الجوؼ  8994 407 4401 2 0 54 0 0 13858
منطقة حائؿ  21090 490 17133 14 16 42 0 0 38785
منطقة نجراف  8441 78 6206 26 1 2 0 2 14756
منطقة جازاف  8506 48 4901 0 0 11 0 19 13485
المجموع  426290 16807 158904 835 674 2439 24 172 606145
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ية عدد ونسبة رخص السير لممركبات التي تـ نقؿ ممكيتيا بمناطؽ المممكة العرب
ىػ 1420السعودية خالؿ 

النسبة المئوية  العدد  المنطقة 
الرياض  35732 5.9
مكة المكرمة  188959 31.2
المنطقة الشرقية  110370 18.2
المدينة المنورة  27276 4.5
القصيم  38175 6.3
تبوك  19149 3.1
عسير  80886 13.3
الباحة  15236 2.5
الحدود الشمالية  9478 1.5
الجوف  13858 2.3
حائل  38785 6.3
نجران  14756 2.4
جازان  13485 2.5
المجموع  606145 100
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رخص السير لممركبات التي تـ نقؿ ممكيتيا بالمممكة العربية السعودية خالؿ 
ىػ 1419ىػ مقارنة بعاـ 1420

الفرق  هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  35732 234691 198959-

مكة المكرمة  188959 188625 334
المنطقة الشرقية  110370 148244 37874-
المدينة المنورة  27276 29570 2294-
القصيم  38175 44411 6236-
تبوك  19149 20737 1588-

عسير  80886 77158 3728
الباحة  15236 15121 115

الحدود الشمالية  9478 10373 895-
الجوف  13858 15128 1270-

حائل  38785 20723 18062
نجران  14756 17085 2329-

جازان  13485 13418 67
المجموع  606145 835284 229139-
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 :رخص السير للمركبات التي تم إسقاط تسجيلها بسبب التصدير: سادساً 
وبمغت (  5645)ىػ 1420بمغ إجمالي المركبات التي تـ إسقاطيا خالؿ عاـ 

يمييا %( 47.6)مركبة وبنسبة ( 3497)الخصوصي حيث بمغت  أعمى نسبة لممركبات
%(. 36)مركبة وتمثؿ نسبة ( 2647)النقؿ الخاص حيث بمغ  عددىا 

 
المجموع  دراجة 

نارية 
آليات  حافمة 

خاصة 
حافمة 
عامة 

أجرة  نقل 
خاص 

نقل عام  خصوص
ي 

/ التسجيل
المنطقة 

منطقة الرياض  554 440 842 0 0 6 0 0 1842

منطقة  مكة  1941 253 1215 7 117 113 0 31 3677
المكرمة 

المنطقة  الشرقية  628 126 127 0 0 12 0 2 895

منطقة المدينة  109 5 38 0 1 3 0 0 156
المنورة 

منطقة القصيم  27 2 103 0 1 8 7 0 148

منطقة تبوك  16 4 54 0 2 6 0 0 82

منطقة عسير  71 1 85 0 0 3 0 0 160

منطقة الباحة  6 0 1 0 0 0 0 0 7

المنطقة الشمالية  4 0 14 0 0 1 0 0 19

منطقة الجوف  61 2 31 3 1 2 0 0 100

منطقة حائل  26 41 30 0 0 0 0 0 97

منطقة نجران  28 3 80 0 0 4 0 0 115

منطقة جازان  26 4 27 0 3 0 0 0 62

المجموع  3497 881 2647 10 125 160 7 33 7360
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. مركبة( 29555)ىػ 1420دبمغ إجمالي  المركبات التي تـ إسقاطيا  خالؿ عاـ 
%( 44.1)مركبة بنسبة (  13028)وبمغ أعمى نسبة لممركبات الخصوصي  حيث بمغت 

(. 38.2)وتمثؿ نسبة ( 11293)يمييا سيارات األجرة  حيث بمغ عددىا 
 
 
 
 
 
 

السير لممركبات التي تم إسقاطها بسبب التصدير بمناطق المممكة عدد ونسبة رخص 
هـ 1420العربية السعودية خالل 

النسبة المئوية  العدد  المنطقة 
الرياض  127 02.2
مكة المكرمة  3677 65.1
المنطقة الشرقية  895 15.8
المدينة المنورة  156 2.7
القصيم  148 2.6
تبوك  82 1.4
عسير  160 2.8
الباحة  7 0.1
الحدود الشمالية  19 0.3
الجوف  100 1.8
حائل  97 1.7
نجران  115 2

جازان  62 1.5
المجموع  5645 100
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عدد ونسبة رخص السير لممركبات التي تـ إسقاطيا بسبب التشميح في  المممكة 
ىػ 1420العربية السعودية خالؿ عاـ  

النسبة المئوية  العدد  المنطقة 
الرياض  14096 47.7
مكة المكرمة  5524 18.7
المنطقة الشرقية  4194 14.2
المدينة المنورة  352 1.2
القصيم  1566 5.3
تبوك  310 1

عسير  1536 5.1
الباحة  66 0.2
الحدود الشمالية  266 1
الجوف  318 1
حائل  566 2

نجران  110 0.3
جازان  651 02.3
المجموع  29555 100
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: ءات التي قامت بيا إدارات الرخصإجمالي اإلجرا: سابعًا 
  

بمغ إجمالي  اإلجراءات التي قامت بيا  إدارات الرخص فيما يخص  رخص السير 
صدار بدؿ تالؼ وفاقد ونقؿ ممكية )إجراء تمثؿ في ( 3076638) إصدار جديد وتجديد وا 

%(. 95)، شكؿ اجرائي التجديد ونقؿ الممكية لوحدىما أكثر مف (والتصدير والتشميح
 
 

إجمالي اإلجراءات التي قامت بها إدارات الرخص بمناطق المممكة خالل عام 
. هـ والنسبة المئوية لكل إدارة1420

النسبة المئوية  العدد  المنطقة 
الرياض  1597084 52
مكة المكرمة  582559 19
المنطقة الشرقية  313696 10
المدينة المنورة  47579 1.6
القصيم  87880 3

تبوك  45112 1.5
عسير  177376 5.8
الباحة  46166 1.5
الحدود الشمالية  19830 0.6
الجوف  29695 1
حائل  61874 2
نجران  30132 1
جازان  37655 1

المجموع  3076638 100
 

 
 
 

 :أبرز ما تضمنتو اإلجراءات الخاصة برخص السير: ثامنًا 
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( 1597084)الرياض  بمغ إجمالي اإلجراءات  التي قامت بيا إدارة رخص منطقة -1
مف إجمالي ما قامت بو إدارات الرخص بمناطؽ المممكة %( 52)تشكؿ نسبة 

. المختمفة
بمغ إجمالي اإلجراءات التي قامت  بيا إدارة رخص منطقة مكة المكرمة   -2

مف إجمالي ما قامت بو  إدارات الرخص بمناطؽ %( 19)تشكؿ  نسبة ( 582559)
. المممكة ككؿ

اءات التي قامت بيا إدارة الرخص  بالمنطقة الشرقية بمغ إجمالي  اإلجر -3
مف إجمالي ما قامت بو إدارات الرخص بمناطؽ %( 10)تشكؿ نسبة ( 313696)

. المممكة
بمغ إجمالي  المركبات الجديدة التي قامت بتسجيميا إدارة الرخص  منطقة   -4

مف إجمالي السيارات المسجمة  %( 69.4)تشكؿ نسبة ( 743692)الرياض 
مركبة ( 217639)جديدة بمناطؽ  المممكة  تمييا منطقة مكة المكرمة  بعدد اؿ

%(. 20.3)جديدة  مسجمة شكمت نسبة مئوية  بمغت 
: بمغ ما قامت بو إدارة رخص منطقة الرياض   -5
(. 10.4)وبنسبة ( 162526)التجديد  -
 (.5.9)وبنسبة ( 35732)نقؿ الممكية   -
ا نتيجة لمتمؼ  في منطقة الرياض بمغ أعمى عدد لممركبات التي تـ إسقاطو -6

ونسبة ( 5524)، تمتيا منطقة مكة المكرمة بعدد (47.7)مركبة، ونسبة  14096)
%(. 18.7)مئوية 

بمغ أعمى عدد لممركبات التي تـ إسقاطيا نتيجة لمتصدير في منطقة مكة   -7
، تمتيا منطقة الشرقية  بعدد %( 65.1)ونسبة مئوية ( 3677)المكرمة 

%(. 15.8)ونسبة مئوية مركبة (895)
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الباب الرابع         
 

 إجمالي  إجراءات  رخص السياقة     
 

 إصدار جديد
 التجديد

 بدؿ التالؼ والفاقد
 
 

ىػ 1420لتي قامت بيا إدارات الرخص  في مناطؽ المممكة خالؿ 
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رخص السياقة : الباب الرابع
: رخص السياقة الجديدة: أوالً 

 
( 245494)ىػ  1420رخص السياقة الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ  بمغ إجمالي 

 %( .27.4)رخصة  وبنسبة نقص ( 92856)رخصة  بنقص 
 

 ىػ   مقارنة1420ياقة الجديدة التي تـ صرفيا خالؿ عاـ ػػعدد ونسبة رخص الس
ىػ 1419بعاـ  

النسبة  هـ 1419 النسبة  هـ 1420 نوع الرخصة 
خصوصي  164053 66.8 227028 67.1
سعوديين  -عمومي  25468 10.4 78906 23.32

أجانب  -عمومي  31481 15.8 0 0

آليات  6612 2.7 3470 1.03
دراجة نارية  1432 0.6 1509 0.45
تصريح  16448 3.7 27437 8.11
المجموع  245494 100 338350 100
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موزعة حسب ىػ 1420المنصرؼ مف رخص السياقة بالمممكة خالؿ عاـ 
. المناطؽ والنسب المئوية

النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 
الرياض  6937 2.8
مكة المكرمة  103535 42.2
المنطقة الشرقية  66778 27.2
المدينة المنورة  11108 4.5
القصيم  12699 5.1
تبوك  6098 2.4
عسير  14625 5.9
الباحة  4236 1.7
الحدود الشمالية  2538 1

الجوف  3748 1.5
حائل  4315 1.8
نجران  4085 1.7
جازان  4792 02.2
المجموع  245494 100
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 هـ مقارنة 1420مقارنة لرخص السياقة التي تم صرفها خالل 
هـ 1419بعام 

الفرق  هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  6937 114962 108025-

مكة المكرمة  103535 86082 17453
المنطقة الشرقية  66778 70650 3872-
المدينة المنورة  11108 13020 1912-

القصيم  12699 11350 1349
تبوك  6098 6823 725
عسير  14625 13220 1405

الباحة  4236 5110 874-
الحدود الشمالية  2538 2014 524
الجوف  3748 3476 272

حائل  4315 4708 393-
نجران  4085 4322 237-

جازان  4792 2613 2179
المجموع  245494 338350 92856-
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 :ثانيًا رخص السياقة التي تـ تجديدىا
 

بنقص ( 469194)ىػ 1420بمغ إجمالي رخص السير التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ 
 %(.  37)ىػ ونسبة نقص 1419رخصة عف عاـ ( 275816)
 
 

 هـ مقارنة1420ل عام عدد ونسبة رخص السياقة الجديدة التي تم صرفها خال
هـ 1419بعام  

النسبة  هـ 1419 النسبة  هـ 1420 نوع الرخصة 

خصوصي  164053 66.8 227028 67.1

عمومي سعوديين  25468 10.3 78906 23.32

عمومي أجانب  31481 12.8 0 0

آليات  6612 2.7 3470 1.03

دراجة نارية  1432 0.7 1509 0.45

تصريح  16448 6.7 27437 8.11

المجموع  245494 100 338350 100
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هـ موزعة حسب 1420المنصرف من رخص السياقة بالمممكة خالل عام 

. المناطق والنسب المئوية
النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 

الرياض  6937 2.8
مكة المكرمة  103535 42.2
المنطقة الشرقية  66778 27.2
المدينة المنورة  11108 4.5
القصيم  12699 5.1
تبوك  6098 2.4
عسير  14625 5.9
الباحة  4236 1.7
الحدود الشمالية  2538 1

الجوف  3748 1.5
حائل  4315 1.8
نجران  4085 1.7
جازان  4792 02.2
المجموع  245494 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

هـ 1419ومقارنة بعام  هـ1420رخص السياقة التي تم تجديدها خالل عام 
 

هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  21561 204227
مكة المكرمة  191652 164649
المنطقة الشرقية  95431 117148
المدينة المنورة  20963 33964
القصيم  29059 26307
تبوك  12808 14420
عسير  41472 136485
الباحة  13934 14377
الحدود الشمالية  5171 4593
الجوف  7080 7195
ائل ح 8759 5349
نجران  8806 8115
جازان  12498 8181

المجموع  469194 745010
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ىػ 1420عدد ونسبة رخص السياقة الجديدة التي تـ صرفيا خالؿ عاـ 
 ىػ1419مقارنة بعاـ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـ 1419هـ مقارنة بعام 1420عدد ونسبة رخص السياقة الجديدة التي تم صرفها خالل عام 

النسبة  هـ 1419 النسبة  هـ 1420 نوع الرخصة 

خصوصي  276003 58.7 30316 57.91

عمومي سعوديين  68031 14.8 20642 39.43

عمومي أجانب  95710 20.3 0 0

آليات  25605 5.4 410 0.78

دراجة نارية  3340 0.7 98 0.19

تصريح  1045 0.1 881 1.69

المجموع  469194 100 52347 100
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: التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ أو فاقد رخص السياقة: ثالثاً 
 

رخصة بنقص ( 44047)ىػ 1420بمغ إجمالي رخص السياقة التي تـ صرفيا خالؿ عاـ 
%( . 15.16)رخصة وبنسبة نقص ( 7940)

 
 

هـ موزعة حسب 1420بالمممكة خالل عام (بدل فاقد وتالف )المنصرف من رخص السياقة 
. المناطق والنسب المئوية

النسبة المئوية  عدد الرخص  المنطقة 
الرياض  3214 7.2
مكة المكرمة  21802 49.1
المنطقة الشرقية  6231 14.1
المدينة المنورة  1022 2.3
القصيم  2129 4.8
تبوك  2139 4.8
عسير  3916 08.8
الباحة  784 1.8
الحدود الشمالية  0 0
الجوف  425 1
حائل  465 1

نجران  1498 3.4
جازان  782 1.7
المجموع  44407 100
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هـ موزعة حسب المناطق والنسبة المئوية 1419رخص السياقة التي تم تجديدها بدل تالف خالل عام 

الفرق  هـ 1419 هـ 1420 المنطقة 
الرياض  3214 12102 8888-

مكة المكرمة  22802 15939 6863
المنطقة الشرقية  6231 10984 4753

منورة المدينة ال 1022 1837 815-
القصيم  2129 2546 417-

تبوك  2139 1926 213
عسير  2916 2951 35-

الباحة  784 543 241
الحدود الشمالية  0 486 486-
الجوف  425 534 109-
حائل  465 494 29-

نجران  1498 1243 255
جازان  782 762 20

المجموع  44407 52347 7940-
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:  ت التي قامت بيا إدارات الرخصإجمالي اإلجراءا: رابعًا 
 

بمغ إجمالي اإلجراءات  التي قامت بيا إدارات الرخص فيما يخص  رخص السياقة 
صدار بدؿ تالؼ أو فاقد) إجراء تمثؿ في ( 759095) شكؿ ( إصدار جديد وتجديد وا 

 (.61.8)، ورخص السياقة التجديد  نسبة %(32.3)إجراء جديد نسبة 
 

 نوع الرخصة    
مالي العاماالج  المنطقة تسجيل جديد تجديد بدل تالف أو فاقد 

 منطقة الرياض 6937 21561 3214 31712

 منطقة مكة المكرمة 103535 191652 22802 317989

 المنطقة الشرقية 66778 95431 6231 168440
 منطقة المدينة المنورة 11108 20963 1022 33093

يممنطقة القص 12699 29059 2129 43887  

 منطقة تبوك 6098 12808 2139 21045

 منطقة عسير 14625 41472 2916 59013

 منطقة الباحة 4236 13934 784 18954

 المنطقة الشمالة 2538 5171 0 7709
 منطقة الجوف 3748 7080 425 11253

 منطقة حائل 4315 8759 465 13539

 منطقة نجران 4085 8806 1498 14389

 منطقة جازان 4792 12498 782 18072

 المجموع الكمي 245494 469194 44407 759095
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عدد ونسبة إجراءات رخص السياقة التي قامت بها إدارات الرخص  بمناطق المممكة العربية 
هـ 1419هـ مقارنة بعام 1420السعودية عام 

النسبة  هـ 1419 النسبة  هـ 1420 نوع اإلجراء 
صدار جديد إ 245494 32.3 338350 29.79
تجديد  469194 61.8 745010 65.60
بدل تالف أو فاقد  44407 5.9 52347 4.61
المجموع  759095 100 1135707 100

إجمالي عدد إجراءات رخص السياقة التي قامت بها إدارات الرخص  بمناطق المممكة  خالل 
هـ والنسبة المئوية 1420

النسبة المئوية  ت إجمالي اإلجراءا المنطقة 
الرياض  31712 4.2
مكة المكرمة  317989 40.9
المنطقة الشرقية  168440 22.2
المدينة المنورة  33093 04.4
القصيم  43887 5.8
تبوك  21045 2.8
عسير  59013 7.8
الباحة  18954 2.5
الحدود الشمالية  7709 1

الجوف  11253 1.5
حائل  13539 2.9
نجران  14389 1.9
جازان  18072 2.1
المجموع  759095 100
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: أبرز ما تضمنتو اإلجراءات الخاصة برخص السياقة: خامساً 
 

بمغ إجمالي رخص السياقة الخصوصي الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ  -1
رخصة، رخص منطقة مكة المكرمة قامت بإصدار ( 164053)ىػ 1420

، تمييا  منطقة الشرقية حيث قامت بإصدار %(42)بة رخصة بنس( 103535)
 %(.27.2)رخصة بنسبة ( 66778)

بمغ إجمالي  رخص السياقة العمومي  الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ   -2
( 23799)رخصة ، رخص منطقة مكة المكرمة  أصدرت ( 56968)ىػ 1420

رخصة ( 23374)، تمييا منطقة الشرقية  قامت بإصدار ( 41.78)رخصة وبنسبة 
 %(.41)وبنسبة 

ىػ 1420بمغ إجمالي رخص اآلليات الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ   -3
، %(97.6)وبنسبة ( 6453)رخصة، رخص المنطقة الشرقية أصدرت ( 6612)

 %(..1.5)رخصة وبنسبة ( 99)تمييا منطقة مكة المكرمة أصدرت 
ىػ 1420إصدارىا خالؿ عاـ بمغ إجمالي رخص سياقة الدراجات النارية التي تـ   -4

رخصة وبنسبة ( 1035)رخصة، رخص المنطقة الشرقية قامت  بإصدار  ( 1432)
(72.3.)% 

ىػ 14120بمغ إجمالي تصاريح السياقة الجديدة التي تـ إصدارىا خالؿ عاـ  -5
(16448 )

، تمييا %( 34.5)رخصة وبنسبة ( 5669)تصريح، رخص منطقة الشرقية أصدرت 
 %(.31.8)تصريح وبنسبة ( 5233)ة حيث قامت بإصدار منطقة مكة المكـر

بمغ إجمالي رخص السياقة الجديدة التي قامت  بإصدارىا إدارة رخص منطقة مكة  -6
، تمييا %(42.2)ىػ   بنسبة مئوية بمغت 1420رخصة خالؿ عاـ ( 103535)المكرمة 

%(. 27.2)رخصة وبنسبة ( 66778)المنطقة الشرقية قامت بإصدار 
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ىػ 1420غ إجمالي رخص السياقة الخصوصي التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ بؿ - 7
رخصة ( 117060)رخصة، إدارة رخص منطقة مكة المكرمة أصدرت ( 276003)

رخصة وبنسبة ( 37075)، تمييا المنطقة الشرقية أصدرت %(42.4)وبنسبة 
(13.4.)% 
ىػ 1420بمغ إجمالي رخص السياقة العمومي  التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ  -  8

رخصة وبنسبة ( 74420)رخصة رخص منطقة مكة المكرمة أصدرت ( 163201)
رخصة وبنسبة ( 29204)، تمييا إدارة رخص المنطقة الشرقية أصدرت (45.6)
(17.9 .)% 
ىػ 1420بمغ إجمالي رخص سياقة اآلليات التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ  -  9

دارة الرخص في المنطقة الشرقية أصد( 25605) رخصة ( 25182)رت رخصة وا 
رخصة وبنسبة ( 226)، ورخص منطقة القصيـ أصدرت %(98.4)وبنسبة 

(0.9.)% 
ىػ 1420بمغ إجمالي رخص سياقة الدراجات النارية التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ  -10
%( 93.4)رخصة وبنسبة ( 3118)رخصة، رخص المنطقة الشرقية أصدرت  ( 3340)

دارة رخص منطقة القصيـ أصدرت   %( .0.6)رخصة وبنسبة ( 20)، وا 
( 1045)  ىػ 1420بمغ إجمالي  تصاريح السياقة التي تـ تجديدىا خالؿ عاـ  -11

، %(81.5)رخصة  وبنسبة ( 852)رخصة ، إدارة رخص المنطقة الشرقية أصدرت 
 %(.7.8)رخصة وبنسبة ( 81)رخص منطقة عسير أصدرت 

( 469194)إدارات الرخص ىي  بمغ إجمالي رخص السياقة التي  قامت بتجديدىا -12
( 191652)ىػ ، أصدرت إدارة رخص المنطقة  الشرقية منيا 1420رخصة خالؿ عاـ 
رخصة ( 95431)،تمييا المنطقة الشرقية أصدرت %(40.85)رخصة  ، وبنسبة 

 %(.20.4)وبنسبة 
بمغ إجمالي  رخص السياقة  الخصوصي  التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ  أو فاقد  -13

رخصة ( 14601)، أصدرت منيا منطقة مكة المكرمة (26897)ىػ 1420 خالؿ عاـ
%(. 13.5)رخصة وبنسبة ( 3624)، تمييا المنطقة الشرقية أصدرت (54.3)وبنسبة 
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بمغ إجمالي  رخص السياقة العمومي التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ أو فاقد خالؿ عاـ  -14
وبنسبة ( 7743)رمة ، أصدرت إدارة رخص منطقة مكة المؾ( 15972)ىػ  1420

رخصة وبنسبة ( 1689)، تمييا إدارة رخص المنطقة الشرقية أصدرت %( 48.4)
(110.6.)% 

بمغ إجمالي رخص السياقة لآلليات التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ أو فاقد خالؿ عاـ  -15
رخصة وبنسبة ( 665)رخصة، إدارة رخص  المنطقة الشرقية أصدرت ( 782)ىػ 1420

  %( 7.6)رخصة وبنسبة ( 59)ة مكة المكرمة أصدرت ، رخص منطؽ%(85)
بمغ إجمالي  رخص سياقة الدراجات النارية التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ أو فاقد  -16

 ( 77)رخصة ،إدارة رخص المنطقة الشرقية أصدرت ( 129)ىػ 1420خالؿ عاـ 
 رخصة( 44)، أما إدارة رخص منطقة مكة المكرمة أصدرت %( 59.7)رخصة وبنسبة 

 (.34.1)وبنسبة 
بمغ إجمالي  تصاريح السياقة التي تـ صرفيا كبدؿ تالؼ أو فاقد خالؿ عاـ  -17

رخصة، ( 355)رخصة ، رخص منطقة مكة المكرمة قامت بإصدار ( 627)ىػ 1420
 (.27.4)رخصة وبنسبة ( 172)رخص المنطقة الشرقية قامت بإصدار ( 56.6)وبنسبة 

تي قامت  بإصدارىا  إدارة الرخص بالمممكة بمغ إجمالي رخص  السياقة اؿ -18
ىػ ، أصدرت منطقة مكة المكرمة 1420رخصة كبدؿ تالؼ أو فاقد خالؿ عاـ ( 44407)
، تمييا المنطقة الشرقية حيث قامت (51.3)رخصة  وبنسبة مئوية بمغت ( 22802)

 (.14)رخصة وبنسبة ( 6231)بإصدار 
قامت بيا إدارات الرخص المختمفة   بمغ إجمالي إجراءات رخص السياقة  التي -19

اإلصدار  الجديد والتجديد وبدؿ )إجراء اشتممت عمى ( 759095)بمناطؽ المممكة 
ونسبة نقص بمغت ( 376612)ىػ  1419وبنسبة  نقص عف عاـ ( التالؼ والفاقد

. إجراء( 1135707)حيث كاف إجمالي عدد اإلجراءات %( 33.16)


