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 احملتٜٛات ددٍٚ

   
 5 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ن١ًُ َعايٞ َدٜس عاّ ايدفاع املدْٞ 

 6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000َكد١َ 

 : ٍٚايباب األ 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ًُٝات اإلطفا٤ ع ايفصٌ األٍٚ:  

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عًُٝات اإلْكاذ  ايفصٌ ايجاْٞ: 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عًُٝات اإلضعاف  ايفصٌ ايجايح: 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 طريإ األَٔ ايفصٌ ايسابع:            

 : جاْٞايباب اي

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 يتدخٌ يف ساالت ايطٛازٟا         ٍٚيفصٌ األا 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بالغات ايهاذب١اي         جاْٞايفصٌ اي                   

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ايػٗدا٤ ٚاملصابني          جايحايفصٌ اي                   

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أعُاٍ اذتر         سابعايفصٌ اي                   

 : يحجاايباب اي

  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ايتدزٜب  : ٍٚايفصٌ األ                    

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 أعُاٍ ايطال١َ :          جاْٞايفصٌ اي                   
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 املدْٞ ايدفاع عاّ َدٜس َعايٞ ن١ًُ
 

 ..  أمجعني ٚصشب٘ آي٘ ٚع٢ً ستُد ضٝدْا ٚاملسضًني األْبٝا٤ خامت ع٢ً ٚايطالّ ٚايصال٠ ايعاملني زب هلل اذتُد

 ايػسٜفني اذتسَني خادّ بكٝاد٠ ايسغٝد٠ سهَٛتٓا تٛيٝ٘ ايرٟ املٝادٜٔ ناف١ يف ايػا١ًَ ممًهتٓا ْٗط١ ملٛانب١ ايدٚي١ أدٗص٠ نباقٞ املدْٞ يًدفاع ايعا١َ املدٜس١ٜ تطع٢

 ايػا١ًَ ايٓٗط١ ٖٙر ملٛانب١ ايطًِٝ ايتدطٝط إٔ غو ٚال. ٚاٖتُاَٗا عٓاٜتٗا دٌ ـــ اهلل سفعُٗا ـــ ايجاْٞ ايٓا٥ب ٚمسٛ األَني عٗدٙ ٚيٞ ٚمسٛ ـــ بٓصسٙ اهلل أٜدٙ ـــ

 ايفكسٟ ايعُٛد ٖٞ ٚاملٛثك١ ايصشٝش١ املع١ًَٛ تٛفس إٕ. املطًٛب ايتطٜٛس يتشكٝل ايسأٖ ايٛضع تػدص ٚاقع١ٝ زؤ١ٜ ع٢ً َب١ٝٓ َطتكب١ًٝ خطط زضِ إىل حيتاز

. املتكد١َ ايتدزٜب ٚطسم ايتكٓٝات أسدخ ٚفل املطًٛب يٛد٘ا ع٢ً ارتد١َ ٚتكدّ ايعٌُ ضري ختدّ اييت باملتطًبات املعسف١ ٚاقع َٔ املصاحل خيدّ مبا ايطًِٝ يًتدطٝط

 ايدفاع خدَات سذِ عٔ تعرب ٚإسصا٥ٝات ٚدداٍٚ زق١ُٝ ٚبٝاْات َعًَٛات صٛز٠ يف املدْٞ ايدفاع أعُاٍ ٚتٛثٝل زصد بدٚز ٜكّٛ ايرٟ اإلسصا٥ٞ ايهتاب ٖرا خالٍ َٔ

 .  اإلْطاْٞ شادتٗا ٖرا عاتل ع٢ً املًك٢ ايعٌُ سذِ ٚنريو املكد١َ املدْٞ

 سًٍٛ إجياد حملاٚي١ ٚاملُتًهات يألزٚاح اضتٓصافًا تػهٌ خطري٠ سٛادخ عٓٗا تٓتر قد اييت املػهالت أِٖ ع٢ً ايتعسف ايهتاب ٖرا يف املكد١َ اإلسصا٥ٝات خالٍ َٔ ميهٔ

 تصدز املٓطًل ٖرا َٚٔ. يًُذتُع ٚاألَإ ايطال١َ يتشكٝل اذتٛادخ ٖرٙ َجٌ يف ايٛقٛع َٔ يًٛقا١ٜ ٚتدزٜبِٗ ٚاملكِٝ املٛاطٔ تٛع١ٝ ٚشٜاد٠ ملٛادٗتٗا َٓاضب١ ٚخطط

 عاّ خالٍ املدْٞ ايدفاع ْٚػاطات ٚخدَات بأعُاٍ ارتاص١ اذت١ٜٛٝ ٚاملؤغسات اإلسصا٤ات ع٢ً حيتٟٛ ايرٟ ايطٟٓٛ اإلسصا٥ٞ ايهتاب املدْٞ يًدفاع ايعا١َ املدٜس١ٜ

 ٖرا ضُٔ ايٛازد٠ اإلسصا١ٝ٥ املؤغسات َٔ املدْٞ ايدفاع زتاٍ يف ٚايباسجٕٛ املط٦ٛيٕٛ ٜطتفٝد إٔ آًَني. املبازن١ زضاأل ٖرٙ ع٢ً ٚاملكِٝ املٛاطٔ خد١َ ضبٌٝ يف ٖـ1433

  .ٜٚسضاٙ حيب٘ َا إىل مجٝعا ٜٛفكٓا ٚإٔ ايٛطٔ َصًش١ فٝ٘ ملا خطاْا ٜطدد ٚإٔ ايهسِٜ يٛدٗ٘ خايصا نً٘ عًُٓا جيعٌ إٔ ايكدٜس ايعًٞ املٛىل ْطأٍ ختاًَا. ايهتاب

 املدْٞ ايدفاع عاّ َدٜس                     

 /فسٜل

 ايتٛجيسٟ عبداهلل بٔ ضعد
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 :َكد١َ
 ختصٜٓٗا ٜتِ ٚإٔ ٚستدث١، َكاز١ْ، َفص١ً، َٛثك١، اإلسصا٤ات ٖرٙ تهٕٛ إٔ ع٢ً يعًُٝاتٞ،ا يًتطٛز ٚايتدطٝط ٚايتشًٌٝ املساقب١ عًُٝات يف ًَُٗا دٚزًا اإلسصا١ٝ٥ املعًَٛات تًعب

 ايكسازات الختاذ أضاض١ٝ زنا٥ص َؤغساتٗا ظُٝع اإلسصا٤ات ٚتػهٌ . ايص١ً ذات املؤغسات الستطاب ٚاضتدداَٗا ٚتبادهلا ْػسٖا ٜتِ ٚإٔ سدٜج١، تهٓٛيٛدٝا ذات بٝاْات قٛاعد يف

 ٜعتُد اييت ايتطٜٛس١ٜ ارتطط إلعداد ايطسٚز١ٜ املدخالت أِٖ َٔ تعد اإلسصا١ٝ٥ ٚاملعًَٛات ايبٝاْات بإٔ ايع١ًُٝ ايدزاضات أندت نُا. يًكطاع اإلضرتاتٝذ١ٝ األٖداف حتكل اييت

 ارتط١ حتكٝل َد٣ تكٝظ اييت املؤغسات بٓا٤ يف دٚزٖا إىل أُٖٝتٗا تعص٣ نُا. ٚايهاف١ٝ ايدقٝك١ ٚاملعًَٛات ايبٝاْات تٛفس َد٣ ع٢ً نبري٠ بدزد١ األٖداف حتكٝل يف صتاسٗا

 َٚٔ ،األدا٤ ٚتكِٝٝ ارتطط تٓفٝر َتابع١ َٔ متهٔ فاع١ً ٚض١ًٝ أْٗا ع٢ً فطاًل املٛازد، يف ْكص َٔ تعاْٞ اييت اجملاالت ع٢ً ايط٤ٛ طٚتطًٝ ايسأٖ، ايٛضع ع٢ً ٚايتعسف ألٖدافٗا،

 ايدفاع ْٚػاطات ٚخدَات ٍأعُا عٔ إسصا١ٝ٥ َٚعًَٛات بٝاْات عسض جيطد ايرٟ ايطٟٓٛ اإلسصا٥ٞ ايهتاب إعداد. املبدأ ٖرا يتشكٝل اإلسصا٤ إداز٠ يف عًُٓا نإ املٓطًل ٖرا

 :ز٥ٝط١ٝ أبٛاب ثالث١ ع٢ً حيتٟٛ ايهتابٚ ،َٛثك١ زق١ُٝ ببٝاْات َدع١َٛ ٚاضش١ زؤ١ٜ ٚفل ٚايتطٜٛس ايتدطٝط ٔع املط٦ٛيني خيدّ إٔ أدٌ َٔ ٚذيو ٖـ،1433 عاّ خالٍ املدْٞ

ٚايبالغات ايهاذب١  ارتاص١ ايطٛازئ أعُاٍ ع٢ً ايط٤ٛ ًٜكٞ: ايجاْٞ ايباب. َٔ األ طريإ تٚعًُٝا ٚإضعاف ٚإْكاذ إطفا٤ َٔ ١املٝداْٝ األعُاٍ عٔ إسصا٥ٝات ٜكدّ :األٍٚ ايباب

 ايٓػاطات بأِٖ إسصا٥ٝات تٓاٍٚ: ايجايح ايباب. ٖـ1433 سر َٛضِ خالٍ املدْٞ ايدفاع ْٚػاطات ألعُاٍ إسصا٥ٝات ٚ صابني َٔ زداٍ ايدفاع املدْٞإىل ايػٗدا٤ ٚامل باإلضاف١

 املدْٞ يًدفاع ايعا١َ املدٜس١ٜ َٛقع خالٍ َٔ اإلسصا١ٝ٥ املعًَٛات أِٖ ْػس مت فكد إسصا١ٝ٥ َعًَٛات ع٢ً اذتصٍٛ َٔ ٚاملٗتُني ايباسجني ٚيتُهني. ٍ ايطال١َٚأعُا ايتدزٜب١ٝ

(www.998.gov.sa )االْرتْت غبه١ ع٢ً. 

 

 اإلسصا٤ إداز٠

 

 

 

 

 

http://www.998.gov.sa/
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 ٍٚاأل ايباب
 

 

 

 

 

 

 

 املٝدا١ْٝ ايعًُٝات
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 ايفصٌ األٍٚ

 ذتٛادخ اذتسٜل اإلطفا٤ عًُٝات
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 حتًٌٝ يعًُٝات إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل

 ٖـ 1432/1433 يعاَٞ  ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س اذتسٜل إطفا٤ يعًُٝات َكاز١ْ ٜٛضح( 1 ـــ 1) ددٍٚ

 عدد اذتٛادخ ايعاّ
 ارتطا٥س ايبػس١ٜ

 ارتطا٥س املاد١ٜ بايسٜاالت
 ابات اإلص ايٛفٝات 

  4988198843 2124 281 30102 هـ2341

 242112083 1049 198 34400 هـ2344

 99419190 311 11 4311 التغير

 %44 %11 %44 %1 النسبة
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( ع١ًُٝ 43700بًؼ )عًُٝات اإلطفا٤  إٔ عدد  ٖـ 1432/1433 ٚارتطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يعاَٞ إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل ( يعًُٝات 2 -2دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 %( .9)( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 3499ٖـ أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( ع١ًُٝ يعاّ 40201ٖـ َكابٌ )1433يعاّ 

 

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ

 %( . 37) ٚبٓطب١ًٝا ( َتٛف69) اقدزٖصٜاد٠ ٚأٟ ب، ٖـ 1432يعاّ  ًٝا( َتٛف189) َكابٌ ( َتٛفًٝا258ٖـ )1433يعاّ سٛادخ اذتسٜل  يف نيبًؼ عدد املتٛف

 %( .29)( َصابًا ٚبٓطب١ 462) صٜاد٠ ٚقدزٖاأٟ بٖـ ، 1432يعاّ ( َصابًا 1613( َصابًا َكابٌ )2075ٖـ )1433بًؼ عددِٖ خالٍ عاّ فكد املصابٕٛ أَا 

 

 ارتطا٥س املاد١ٜ

َا١٥ ٚٚاسد ٚثالثني ًَٕٝٛ ٚضتُا١٥ٚٚاسدٚعػـسٕٚ ايـو ٚازبعـ١    ( 24281128083)بًػت ٖـ 1433عٔ سٛادخ اذتسٜل يعاّ  ارتطا٥س املاد١ٜ ايٓامج١بًػت 

بصٜـاد٠  أٟ  ٖــ ، 1432مخط١ ٚضبعٕٛ ًَٕٝٛ ٚمثامنا٥ـ١ ٚمخطـ١ ٚتطـعٕٛ ايـو ٚمثامنا٥ـ١ ٚازبعـ١ ٚثالثـٕٛ زٜـااًل يعـاّ           ( 4988198843َكابٌ )ٚمثاْني زٜاٍ 

ٚتعٛد ايصٜاد٠ ايهبري٠ يف ارتطا٥س %( 44ٚبٓطب١ )مخط١ ٚمخطٕٛ ًَٕٝٛ ٚضبعُا١٥ ٚمخط١ ٚعػسٕٚ ايو َٚا٥تإ ٚمخطٕٛ زٜااًل  (9984198190)ٚقدزٖا 

( زٜـاٍ  26.916.332( زٜاٍ ٚسٛادخ اذتسٜل يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ سٝـح بًػـت )  41.317.660املاد١ٜ اىل شٜادتٗا يف سٛادخ اذتسٜل يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ سٝح بًػت)

 ( زٜاٍ .15.895.063( زٜاٍ ٚسٛادخ اذتسٜل يف احملالت ايتذاز١ٜ سٝح بًػت )16.254.576اذتسٜل يف املطتٛدعات سٝح بًػت ) ٚسٛادخ
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 حتًٌٝ يعًُٝات إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل َٛشع١ سطب املٓاطل

 املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ـٖ 1432/1433 يعاَٞ ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س اذتسٜل إطفا٤ يعًُٝات َكاز١ْ ٜٛضح( 2 ـــ 1) ددٍٚ

 املٓطك١
 عدد اذتٛادخ

 ايٓطب١
 ايٛفٝات

 ايٓطب١
 اإلصابات

 ايٓطب١
 ارتطا٥س املاد١ٜ بايسٜاالت               

 ايٓطب١
 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432

 %094 05766275 553555455 %52 385 254 %4- 44 46 %9 7489 6765 ايسٜاض 

 %72 35080011 2153965818 %5 442 421 %79 77 43 %5 7574 7059 ايػسق١ٝ 

 %43 09561382 0356635467 %21 533 445 %02 57 50 %000 03906 02524 َه١ املهس١َ 

 %287 5457485 054195491 %74 68 39 %311 8 2 %66 0387 0304 عطري  

 %46 03193133 859635761 %7 039 031 %61 24 05 %3 0442 0495 املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 %21 7094705 651015315 %37 033 97 - 00 00 %0 2628 2349 ايكصِٝ 

 %75- 533571 250395465 %48 37 25 %51- 0 2 %90 897 968 ايباس٘ 

 %52- 0942191 451635149 %64- 04 39 %51 3 2 %025 0012 0093 صتسإ 

 %258 8509651 253805301 %24- 35 46 %51 05 01 %54 0951 0650 داشإ

 %029 4018969 057915965 %231 022 37 %611 7 0 %3 0546 0546 تبٛى 

 %217 6945711 252595011 %004 91 42 %051 5 2 %26 0130 0130 سا٥ٌ 

 %016 01625265 550455461 %67 31 08 %33 4 3 %4 0676 0601 ادتٛف 

 %06 2692851 253075211 %024 47 20 %011 2 0 %07 699 596 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 %73 030620184 7558955834 %29 2175 0603 %37 258 089 %9 43711 41210 اجملُٛع



 

 

02 

دتـدٍٚ صتـد إٔ أنجـس    %( ٚبـايعٛد٠ إىل ا 9ٖـ إٔ ْطب١ عًُٝات اإلطفـا٤ شادت بٓطـب١ )  1433-1432( يعًُٝات اإلطفا٤ ٚارتطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ سطب املٓاطل يعاَٞ  1-2ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

 املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ عدد اذتٛادخ َكاز١ْ بايعاّ ايطابل ٖٞ : 

 %17بٓطب١  اذتدٚد ايػُاي١ٝ %18بٓطب١ دــاشإ  %19بٓطب١  ســا٥ٌ

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ 

   ايٛفٝات

 ّ %(  ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً 37( َتٛفًٝا ٚ بٓطب١ ) 69ٖـ أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( َتٛفٝاً يعاّ 189( َتٛفًٝا َكابٌ )258ٖـ )1433بًؼ عدد املتٛفني يف سٛادخ اذتسٜل يعا

 يف ْطب عدد ايٛفٝات َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ :

 %150بٓطب١  ســـا٥ٌ  %300بٓطب١ عطٝــس  %600بٓطب١  تبــٛى

 اإلصابات

%( ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل  29( َصابًا ٚبٓطب١ )462ٖـ  أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( َصابًا يعاّ 1613( َصابًا َكابٌ )2075ٖـ )1433بًؼ عدد املصابني يف سٛادخ اذتسٜل يعاّ 

 شٜاد٠ً يف ْطب عدد اإلصابات َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ :

 %114سا٥ٌ بٓطب١  %124بٓطب١  اذتدٚد ايػُاي١ٝ %230بٓطب١  تبٛى

 ١ٜارتطا٥س املاد

أزبع١ ٚمثاْني زٜاٍ َكابٌ  ٚ ٚعػسٕٚ أيو  ٚاسد ٚ ( َا١٥ ٚٚاسد ٚثالثني ًَٕٝٛ ٚضتُا24281128083١٥ٖـ بًػت )1433بًػت ارتطا٥س املاد١ٜ ايٓامج١ عٔ سٛادخ اذتسٜل يعاّ 

( مخطـ١ ٚمخطـٕٛ   9984198190ٖـ ، أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( مخط١ ٚضبعٕٛ ًَٕٝٛ ٚمثامنا١٥ ٚمخط١ ٚتطعٕٛ ايو ٚمثامنا١٥ ٚأزبع١ ٚثالثٕٛ زٜااًل يعاّ  4988198843)

 %(44ًَٕٝٛ ٚضبعُا١٥ ٚمخط١ ٚعػسٕٚ أيو َٚا٥تإ ٚمخطٕٛ زٜااًل ٚبٓطب١ )

 َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ : شٜاد٠ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل 

 %194بٓطب١   ايسٜاض   %258بٓطب١   داشإ  %287بٓطب١   عطري
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 سطب ادتٓظ طا٥س ايبػس١ٜ يف سٛادخ اذتسٜلحتًٌٝ ارت

 املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ ادتٓظ سطب اذتسٜل سٛادخ يف ايبػس١ٜ ارتطا٥س ٜٛضح( 3 ـــ 1) ددٍٚ

 املٓطك١
 اإلصابات

 زتُٛع اإلصابات
 ايٛفٝات

 زتُٛع ايٛفٝات
 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس

 44 00 33 385 040 244 ايسٜاض

 77 05 62 442 025 307 ايػسق١ٝ

 57 07 41 533 095 338 َه١ املهس١َ

 8 2 6 68 21 48 عطري

 24 01 04 039 43 96 املد١ٜٓ  املٓٛز٠

 00 4 7 033 46 87 ايكصِٝ

 0 1 0 37 22 05 ايباس١

 3 2 0 04 3 00 صتسإ

 05 4 00 35 5 31 داشإ

 7 1 7 022 30 90 تبٛى

 5 1 5 91 22 68 سا٥ٌ

 4 0 3 31 6 24 ادتٛف

 2 1 2 47 7 41 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 258 66 092 2175 666 0419 اجملُٛع
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 سطب ادتٓظ َا ًٜٞ :  ٖـ1433يعاّ يف سٛادخ اذتسٜل ( يًدطا٥س ايبػس١ٜ 4-2دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 
 

 ايٛفٝات

 ملٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب ايٛفٝات َٔ ايرنٛز ٖٞ :أنجس اصتد إٔ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ  (%26) اإلْاخ%( بُٝٓا بًػت ْطب١ 74)َٔ ايرنٛز بًػت ْطب١ املتٛفني 

 % َٔ إمجايٞ ايٛفٝات24% َٔ ٚفٝات ايرنٛز ْٚطب١ 32املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١                                             

 % َٔ إمجايٞ ايٛفٝات15% َٔ ٚفٝات ايرنٛز ْٚطب١ 21َٓطك١ َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 % َٔ إمجايٞ ايٛفٝات13% َٔ ٚفٝات ايرنٛز ْٚطب١ 17َٓطك١ ايسٜاض بٓطب١                                 

 . ٖـ1433يعاّ ايٛفٝات َٔ إمجايٞ ( %52)ايرنٛز ْٚطب١ ٚفٝات َٔ  (%70)َا ْطبت٘ زتتُع١ متجٌ ٖرٙ املٓاطل ٚ
 

 اإلصابات
 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب اإلصابات َٔ ايرنٛز ٖٞ:صتد إٔ يًذدٍٚ ٚبايسدٛع  (%32) اإلْاخ%( بُٝٓا بًػت ْطب١ 68)َٔ ايرنٛز بًػت ْطب١ املصابني 

 اإلصابات َٔ إمجايٞ % 16ْٚطب١  ايرنٛزإصابات َٔ  %24بٓطب١ َٓطك١ َه١ املهس١َ 

 اإلصابات  َٔ إمجايٞ % 18ْٚطب١  ايرنٛز إصاباتَٔ % 22 بٓطب١ املٓطك١ ايػسق١ٝ

 اإلصابات َٔ إمجايٞ % 15ْٚطب١  ايرنٛز إصاباتَٔ  %17ايسٜــاض بٓطب١ 

 ٖـ .1433يعاّ صابات َٔ إمجايٞ اإل (%49)ايرنٛز ْٚطب١  إصاباتَٔ  (%63) َا ْطبت٘زتتُع١ ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل 
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 حتًٌٝ عًُٝات إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل سطب ْٛع احملرتم

 اطلاملٓ ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ احملرتم ْٛع سطب اذتسٜل إطفا٤ عًُٝات ٜٛضح (4 ـــ 1) ددٍٚ

شزاعٝ٘  ايطه١ٝٓ ايٓٛع١ٝ

 ٚسٝٛاْٝ٘

ستالت 

 جتازٜ٘

املٓػات 

 ايبرتٚي١ٝ

املطتٛدعات  ايصش١ٝ ايرتٚحي١ٝ املصاْع ايصٓاع١ٝ

 ٚايتدصٜٔ

ايدٚا٥س  ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ايتع١ًُٝٝ

 اذته١َٝٛ

املؤضطات 

ٚايػسنات 

 األ١ًٖٝ

اذتٛادخ 

 ايهٗسبا١ٝ٥

املعدات 

 ايجك١ًٝ

ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات

 اجملُٛع أخس٣

  

 املٓطك١

 7489 5 577 21 254 026 037 0703 076 85 26 042 72 87 68 465 323 3203 ايسٜاض

 7574 01 0739 29 679 94 54 0612 91 67 09 31 33 89 26 334 523 2056 ايػسق١ٝ

 03906 347 4514 26 0397 67 027 2224 238 95 33 48 48 59 72 686 097 3748 َه١ املهس١َ

 0387 0 210 9 42 8 06 281 61 01 7 5 0 0 03 77 200 445 عطري

 0442 1 22 7 27 05 28 403 38 06 00 03 2 05 5 002 93 625 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 2628 34 732 08 094 22 32 372 38 24 01 47 2 22 21 96 080 784 ايكصِٝ

 897 30 315 6 64 0 4 018 22 2 0 2 1 3 6 22 077 043 ٘ايباس

 0012 0 035 0 08 9 8 96 7 6 3 9 2 2 6 39 539 220 صتسإ

 0951 2 489 03 203 5 27 307 64 5 6 2 1 6 02 77 263 449 داشإ

 0703 01 534 6 22 9 05 336 08 8 6 01 1 6 5 57 061 500 تبٛى

 0227 8 344 4 38 4 03 201 03 00 4 31 3 08 6 44 032 345 سا٥ٌ

 0676 1 466 5 72 9 22 237 08 8 2 00 1 6 4 42 325 449 ادتٛف

 699 3 043 0 07 5 6 080 00 2 8 9 2 4 6 31 04 257 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 43711 452 01090 045 3137 374 489 8189 793 339 036 358 065 308 249 2180 3038 03346 اجملُٛع
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ســٛادخ َــٔ إمجــايٞ  (%30بٓطـب١ ) ٚ سادثــًا( 13346حتتــٌ املستبـ١ األٚىل سٝــح بًػــت ) ايٛســدات ايطــه١ٝٓ يف  ســٛادخ اذتسٜـل ( إٔ 3 -2دٍٚ )ادتــٜتطـح َــٔ  

 اذتسٜل ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب سٛادخ اذتسٜل يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ ٖٞ :

 %16املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %24 بٓطب١ ايسٜاض %28 بٓطب١ املهس١َ َه١

 . ٖـ1433يعاّ يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ  سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ ( %68)جٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ ٚمت

 

ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ  سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ  (%23)ٚبٓطب١ سادثًا ( 10191حتتٌ املستب١ ايجا١ْٝ سٝح بًػت ) ايٓفاٜات ٚاملدًفاتيف سٛادخ اذتسٜل 

 ْطب سٛادخ اذتسٜل يف ايٓفاٜات ٚاملدًفات ٖٞ :أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف 

 %7 بٓطب١ ايكصِٝ %17 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %44 بٓطب١ املهس١َ َه١

 . ٖـ1433يعاّ سٛادخ اذتسٜل يف ايٓفاٜات ٚاملدًفات َٔ إمجايٞ  (%68)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ 

 

ٚبايسدٛع يًذـدٍٚ صتـد إٔ    سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ  (%18)ٚبٓطب١ سادثًا ( 8089سٝح بًػت )يج١ جااملستب١ ايٚضا٥ٌ ايٓكٌ يف نُا متجٌ سٛادخ اذتسٜل 

 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب سٛادخ اذتسٜل يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٖٞ :

 %20 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %21 بٓطب١ ايسٜاض %27 بٓطب١ املهس١َ َه١

 . ٖـ1433يعاّ سٛادخ اذتسٜل يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ إمجايٞ  َٔ (%68)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ 

 . ٖـ1433يعاّ  سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ %( 72)َا ْطبت٘ ْٛاع ايجالث١ )ايطه١ٝٓ ـــ ايٓفاٜات ٚاملدًفات ـــ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ( األٙ ٖرمتجٌ ٚ
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 حتًٌٝ يعًُٝات إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل سطب َطببات اذتٛادخ

 املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ اذتٛادخ َطببات سطب اذتسٜل إطفا٤ عًُٝات ٜٛضح (5 ـــ 1) ددٍٚ

االيتُاع  األضباب

 ايهٗسبا٥ٞ

عبح 

 أطفاٍ

َصدز 

سسازٟ 

َتٖٛر 

 ٚبط٤ٞ

اسرتام 

 َٛاقد

اسرتام 

ٚضا٥ٌ 

 ايٓكٌ

تطسب 

َٛاد 

 برتٚي١ٝ

اغتعاٍ 

 ذاتٞ

ظٛاٖس 

طبٝعٝ٘ 

 قدزٜ٘

االْفذاز 

ايػاشٟ أٚ 

 أيػبازٟ

تفاعٌ 

َٛاد 

 نُٝٝا١ٝ٥

ايتدًص  دٓا٥ٞ

 َٔ

ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات

حتت 

 اإلدــسا٤

 اجملُٛع أخس٣

  

  

  

 املٓطك١

 7489 22 141 172 198 22 7 4 13 79 1047 466 457 1170 3691 الرياض

 7574 29 1248 611 141 14 6 8 17 48 722 411 1045 1409 1865 الشرقية

 13916 1210 728 839 100 13 13 9 19 418 756 596 701 3920 4594 مكة المكرمة

 1387 5 10 178 96 1 2 2 3 28 163 63 135 254 477 عسير

 1442 0 1 18 191 2 1 9 6 8 67 143 101 205 690 المدينة المنورة

 2628 44 11 230 64 1 4 10 1 27 238 160 472 471 895 القصيم

 897 36 2 108 27 0 1 1 3 25 48 27 99 312 208 لباحةا

 1102 2 9 120 5 1 1 0 1 20 32 23 105 551 232 نجران

 1950 26 5 37 51 1 1 7 3 29 216 46 120 736 672 جازان

 1713 16 4 27 184 1 0 5 3 15 63 86 333 573 403 تبوك

 1277 12 4 132 32 2 0 5 2 36 100 61 94 387 360 حائل

 1676 1 1 63 74 2 0 1 0 9 76 41 196 786 426 الجوف

 699 7 0 13 50 1 1 0 1 21 66 43 37 223 236 الحدود الشمالية

 43700 1410 2164 2548 1213 61 37 61 72 763 3594 2166 3895 10997 14719 المجموع
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َـٔ إمجـايٞ    (%34)ٚبٓطـب١  سادثـًا  ( 14719بعـدد ) االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ ٖٛ ٜل سٛادخ اذتسإٔ ايطبب األٍٚ يف ٤ اطفاإل( يعًُٝات 9 -2دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 اذتٛادخ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ سٛادخ اذتسٜل بطبب االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ ٖٞ :

 %13املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %25ايسٜاض بٓطب١  %31َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 . ٖـ1433يعاّ االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ بطبب  سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ  (%69) ُع١ َا ْطبت٘متجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتٚ

 

اذتٛادخ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ َٔ إمجايٞ  (%25)ٚبٓطب١ سادثًا ( 10997بعدد ) ايعبحٖٛ  سٛادخ اذتسٜلايطبب ايجاْٞ يف 

 سٛادخ اذتسٜل بطبب ايعبح ٖٞ :

 %11ايسٜاض بٓطب١  %13املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %36هس١َ بٓطب١ َه١ امل

 . ٖـ1433يعاّ ايعبح بطبب سٛادخ اذتسٜل َٔ إمجايٞ  (%60)متجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ ٚ

 

ٜـل ٚبـايسدٛع يًذـدٍٚ صتـد إٔ     %( َـٔ إمجـايٞ سـٛادخ اذتس   8( سادثًا ٚبٓطـب١ ) 3594ٚحتتٌ سٛادخ اذتسٜل بطبب ٚضا٥ٌ ايٓكٌ املستب١ ايجايج١ سٝح بًػت )

 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ سٛادخ اذتسٜل بطبب ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٖٞ :

 %20 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %21 بٓطب١ املهس١َ َه١ %29 بٓطب١ ايسٜاض

 . ٖـ1433يعاّ اسرتام ٚضا٥ٌ ايٓكٌ بطبب سٛادخ اذتسٜل َٔ إمجايٞ %( 70) متجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ٚ

 

 . ٖـ1433يعاّ  سٛادخ اذتسٜلَٔ إمجايٞ %( 67)َا ْطبت٘ ضباب ايجالث١ )االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ ـــ ايعبح ـــ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ( األٙ ٖرمتجٌ ٚ
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 حتًٌٝ يٓٛع١ٝ احملرتم يف سٛادخ اذتسٜل َٛشع١ سطب أضباب اذتٛادخ 

 ٖـ1433 يعاّ اذتسٜل سٛادخ أضباب سطب َٛشع١ احملرتم ْٛع١ٝ ٜٛضح( 6 ـــ 1) ددٍٚ
 

 األضباب                   

ايتُاع 

 نٗسبا٥ٞ

عبح 

 أطفاٍ

َصدز 

سسازٟ 

َتٖٛر 

 ٚبط٤ٞ

اسرتام 

 َٛاقد

اسرتام 

ٚضا٥ٌ 

 ايٓكٌ

تطسب 

َٛاد 

 برتٚي١ٝ

اغتعاٍ 

 ذاتٞ

ظٛاٖس 

طبٝعٝ٘ 

 قدزٜ٘

االْفذاز 

ايػاشٟ أٚ 

 أيػبازٟ

تفاعٌ 

َٛاد 

 نُٝٝا٥ٝ٘

 دٓا٥ٞ

ايتدًص 

 َٔ

ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات

حتت 

 ٤اإلدسا
 أخس٣

 ايٛفٝات اإلصابات

 اجملُٛع ارتطا٥س املاد١ٜ

 

 ايٓٛع١ٝ
 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس

 13346 4133173660 60 74 482 753 328 271 112 265 12 23 9 16 96 3 1513 996 2090 7612 ايطه١ٝٓ

 شزاع١ٝ ٚسٝٛا١ْٝ
176 1621 571 15 6 6 8 34 1 0 78 581 30 11 16 0 1 0 1033263345 3138 

 ستالت جتاز١ٜ
1047 67 195 559 1 26 5 2 4 4 19 4 89 59 98 11 1 0 1438953063 2081 

 املٓػات ايبرتٚي١ٝ
52 12 16 2 10 109 2 1 0 1 14 0 17 13 12 0 0 0 130063490 249 

 ايصٓاع١ٝ
137 18 83 1 6 12 6 0 1 3 10 8 26 7 26 0 2 0 334803000 318 

 املصاْع
68 6 27 3 3 4 1 1 2 8 4 5 30 3 10 0 5 0 536333300 165 

 ايرتٚحي١ٝ
161 77 62 25 0 0 0 0 0 0 10 4 14 5 4 11 0 0 130343640 358 

 ايصش١ٝ
91 8 15 2 0 1 0 0 0 0 4 1 8 6 7 0 0 0 238563461 136 

 املطتٛدعات ٚايتدصٜٔ
134 51 75 3 1 2 3 0 0 6 10 4 45 5 12 0 0 0 1632543567 339 

 793 5283970 0 1 130 32 59 31 21 56 8 1 0 0 0 0 14 44 52 507 تع١ًُٝٝاي

 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ
1918 301 212 3 3507 475 19 3 3 4 656 6 806 176 345 19 104 6 2639163332 83089 

 ايدٚا٥س اذته١َٝٛ
322 25 40 7 0 6 0 2 0 8 26 9 34 10 28 3 1 0 5513350 489 

املؤضطات ٚايػسنات 

 374 258045211 1 1 1 7 7 08 2 04 3 1 2 4 3 1 8 25 07 270 ١ٝاألًٖ

 ايٛسدات ايهٗسبا١ٝ٥
2025 21 04 1 1 7 2 4 1 0 7 4 689 064 42 8 0 1 056525213 35137 

 املعدات ايجك١ًٝ
43 8 00 1 48 03 0 1 0 0 01 1 8 0 7 1 1 1 055455311 045 

 ايٓفاٜات ٚاملدًفات
40 6606 0518 3 4 2 5 3 1 0 29 0785 32 062 9 2 2 1 7875613 015090 

 أخس٣
04 8 0 8 5 0 1 1 0 0 0 2 06 394 0 1 1 1 215611 452 

 اجملُٛع
04709 01997 3895 2066 3594 763 72 60 37 60 0203 2548 2064 0401 0419 666 092 66 03056205184 435711 
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 ٖـ َٛشع١ سطب األضباب َا ًٜٞ :1433سٜل يعاّ ( يٓٛع١ٝ احملرتم يف سٛادخ اذت1 -2ٜتطح َٔ ادتـدٍٚ )

 

 ايٛسدات ايطه١ٝٓ

 %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل  ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً األضباب ٜتطح اآلتٞ :30( سادثًا  ٚبٓطب١ )13346سٛادخ اذتسٜل يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ استًت املستب١ األٚىل بعدد )

 %11رتام َٛقد بٓطب١ اس %16ايعبح بٓطب١  %57االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ بٓطب١ 

( غدصًا ٚقدزت خطا٥سٖا املاد١ٜ عٛايٞ 134( غدصًا ٚٚفا٠ )1235%( َٔ أضباب سٛادخ اذتسٜل يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ  ْٚتر عٓٗا إصاب١ )84ٚمتجٌ ٖرٙ األضباب ايجالث١ َا ْطبت٘ )

 زٜااًل . ٚاسد ٚأزبعٕٛ ًَٕٝٛ ٚثالمثا١٥ ٚضبع١ عػس ٚضتُا١٥ ٚضتٕٛ( 41.317.660)

 

 ايٓفاٜات ٚاملدًفات 

 %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً األضباب ٜتطح اآلتٞ :23( سادثًا  ٚبٓطب١ )10191سٛادخ اذتسٜل يف ايٓفاٜات ٚاملدًفات استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 %15َصدز سسازٟ بٓطب١  %17ايتدًص َٔ ايٓفاٜات بٓطب١  %65ايعبح بٓطب١ 

ٕ   صغـد ( 11%( َٔ أضباب سٛادخ اذتسٜل يف ايٓفاٜات ٚاملدًفات ْٚتر عٓٗا إصـاب١ ) 97ايجالث١ َا ْطبت٘ )ٚمتجٌ ٖرٙ األضباب  ٚقـدزت خطـا٥سٖا املادٜـ١ عـٛايٞ      ٚٚفـا٠ غدصـا

 . تزٜاال ضبعُا١٥ ٚضبع١ ٚمثإْٛ أيو ٚضتُا١٥ ٚثالث١ ( 787.603)

 

 سٛادخ ايٓكٌ

 %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً األضباب ٜتطح اآلتٞ :18ٚبٓطب١ )ًا ( سادث8089بعدد ) سٛادخ اذتسٜل يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ استًت املستب١ ايجايج١

 %10بٓطب١ حتت اإلدسا٤  %24بٓطب١ االيتُاع ايهٗسبا٥ٞ  %43بٓطب١ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ 

املاد١ٜ عٛايٞ  ٖا( غدصًا ٚقدزت خطا٥س110( غدصًا ٚٚفا٠ )364عٓٗا إصاب١ ) سٛادخ اذتسٜل يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ْٚترأضباب %( َٔ إمجايٞ 77ٚمتجٌ ٖرٙ األضباب ايجالث١ َا ْطبت٘ )

 زٜااًل . ضت١ ٚعػسٕٚ ًَٕٝٛ ٚتطعُا١٥ ٚضت١ عػس أيو ٚثالمثا١٥ ٚاثٓإ ٚثالثٕٛ( 26.916.332)
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 حتًٌٝ أضباب سٛادخ اذتسٜل َٛشع١ سطب ْٛع١ٝ احملرتم

 ٖـ1433 يعاّ احملرتم ٛع١ْٝ سطب َٛشع١ اذتسٜل سٛادخ أضباب ٜٛضح (7 ـــ 1) ددٍٚ

 ٚضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املطتٛدعات ايصش١ٝ ايرتٚحي١ٝ املصاْع ايصٓاع١ٝ املٓػآت ستالت شزاعٝ٘ ايطه١ٝٓ ايٓٛع١ٝ

 األضباب
 ايٓكٌ ٚايتدصٜٔ ايبرتٚي١ٝ جتازٜ٘ ٚسٝٛاْٝ٘

 1918 507 134 91 161 68 137 52 1047 176 7612 ايتُاع نٗسبا٥ٞ

 301 52 51 8 77 6 18 12 67 1621 2090 عبح أطفاٍ

 212 44 75 15 62 27 83 16 195 571 996 َصدز سسازٟ َتٖٛر ٚبط٤ٞ

 3 14 3 2 25 3 1 2 559 15 1513 اسرتام َٛاقد

 3507 0 1 0 0 3 6 10 1 6 3 اسرتام ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

 475 0 2 1 0 4 12 109 26 6 96 تطسب َٛاد برتٚي١ٝ

 19 0 3 0 0 1 6 2 5 8 16 اغتعاٍ ذاتٞ

 3 0 0 0 0 1 0 1 2 34 9 ظٛاٖس طبٝعٝ٘ قدزٜ٘

 3 1 0 0 0 2 1 0 4 1 23 االْفذاز ايػاشٟ أٚ أيػبازٟ

 4 8 6 0 0 8 3 1 4 0 12 تفاعٌ َٛاد نُٝٝا٥ٝ٘

 656 56 10 4 10 4 10 14 19 78 265 دٓا٥ٞ

ايتدًص َٔ ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات
112 581 4 0 8 5 4 1 4 21 6 

 806 31 45 8 14 30 26 17 89 30 271 ٤حتت اإلدسا

 176 59 5 6 5 3 7 13 59 11 328 أخس٣

 83089 793 339 136 358 165 318 249 23081 33138 133346 اجملُٛع
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 ٖـ1433 يعاّ احملرتم ْٛع١ٝ سطب َٛشع١ اذتسٜل سٛادخ أضباب ٜٛضح (7 ـــ 1) ددٍٚ(                       تابع) 

ايدٚا٥س  النوعية

 اذته١َٝٛ

املؤضطات 

ٚايػسنات 

 األ١ًٖٝ

ايٛسدات 

 ايهٗسبا١ٝ٥

املعدات 

 ايجك١ًٝ

ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات

 أخس٣
 ايٛفٝات اإلصابات

 اجملُٛع ارتطا٥س املاد١ٜ

 األسباب

 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس

 14719 7034803115 22 33 354 531 14 41 43 2125 271 322 التماس كهربائي

 10997 639583334 9 18 65 117 8 6616 8 20 17 25 عبح أطفاٍ

مصدر حراري متىهج 

 وبطيء
40 25 14 11 1508 1 93 46 6 2 2034963571 3895 

 2166 338243358 0 0 53 123 8 3 0 0 8 7 اسرتام َٛاقد

 3594 1434433357 4 78 10 215 5 4 48 0 0 0 احتراق وسائل النقل

 763 230533664 0 4 5 76 1 2 13 7 3 6 تطسب َٛاد برتٚي١ٝ

 72 6013440 0 0 1 1 0 5 1 2 4 0 اشتعال ذاتي

 61 130413250 0 0 4 2 0 3 0 4 2 2 ظٛاٖس طبٝعٝ٘ قدزٜ٘

 االنفجار الغازي 

 أو ألغباري
0 0 0 1 0 1 19 8 0 1 235593200 37 

 61 1103700 0 0 0 5 1 1 1 1 3 8 تفاعٌ َٛاد نُٝٝا٥ٝ٘

 1213 634913700 6 10 49 46 1 29 10 7 14 26 جنائي

ايتدًص َٔ ايٓفاٜات 

 ٚاملدًفات
9 2 4 0 1785 2 5 0 0 0 7773310 2548 

 2164 135293900 22 43 64 172 16 32 8 689 18 34 تحت اإلجراء

 1410 2533185 0 0 7 4 394 162 1 164 7 10 أخس٣

 43700 13136213084 66 192 666 13409 452 103191 145 33037 374 489 المجمىع
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 ٖـ َا ًٜٞ :1433( ألضباب سٛادخ اذتسٜل َٛشع١ سطب ْٛع١ٝ احملرتم يعاّ 7 – 1ٜتطح َٔ ادتـدٍٚ )

 

 اإليتُاع ايهٗسبا٥ٞ 

 ْٛع١ٝ احملرتم ٜتطح اآلتٞ : %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً 34ٚبٓطب١ )ًا ( سادث14719سٛادخ اذتسٜل بطبب اإليتُاع ايهٗسبا٥ٞ استًت املستب١ األٚىل بعدد )

 %13بٓطب١ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ  %14بٓطب١ ايٛسدات ايهٗسبا١ٝ٥  %52بٓطب١ ايٛسدات ايطه١ٝٓ 

ٛايٞ املادٜـ١ عـ   ٖا( غدصـًا ٚقـدزت خطـا٥س   55( غدصـًا ٚٚفـا٠ )  885تُاع ايهٗسبا٥ٞ ْٚتر عٓٗا إصاب١ )االيطبب ْٛع١ٝ احملرتم ب%( َٔ 79ٚمتجٌ ٖرٙ األْٛاع ايجالث١ َا ْطبت٘ )

 .ال زٜا ضبعٕٛ ًَٕٝٛ ٚأزبعُا١٥ ٚمثإْٛ أيو َٚا١٥ ٚمخط١ عػس( 70.480.115)

 ايعبح 

 %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ْٛع١ٝ احملرتم ٜتطح اآلتٞ : 25ٚبٓطب١ )ًا ( سادث10997سٛادخ اذتسٜل بطبب ايعبح استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 %15بٓطب١ ايصزاع١ٝ ٚاذتٝٛا١ْٝ  %19بٓطب١ سدات ايطه١ٝٓ ايٛ %60ايٓفاٜات ٚاملدًفات 

ضت١ ( 6.958.334املاد١ٜ عٛايٞ ) ٖا( أغداص ٚقدزت خطا٥س27( غدصًا ٚٚفا٠ )182إصاب١ )ٗا بطبب ايعبح  ْٚتر عْٓٛع١ٝ احملرتم %( َٔ 94ٚمتجٌ ٖرٙ األْٛاع ايجالث١ َا ْطبت٘ )

 زٜااًل . ١ ٚأزبع١ ٚثالثًَٕٕٛٝٛ ٚتطعُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚمخطٕٛ أيو ٚثالمثا٥

 

 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

 %( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ْٛع١ٝ احملرتم ٜتطح اآلتٞ :8ٚبٓطب١ ) ًا( سادث3594سٛادخ اذتسٜل بطبب ٚضا٥ٌ ايٓكٌ استًت املستب١ ايجايج١ بعدد )

 %1بٓطب١ املعدات ايجك١ًٝ   %98بٓطب١ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ 

( 14.443.357املاد١ٜ عٛايٞ ) ُٖاٚقدزت خطا٥س ًا( غدص82( غدصًا ٚٚفا٠ )225م بطبب ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ْٚتر عٓ٘ إصاب١ )رتاحملْٛع١ٝ %( َٔ 99َا ْطبت٘ ) جٌ ٖرإ ايٓٛعإميٚ 

 زٜااًل . أزبع١ عػس ًَٕٝٛ ٚأزبعُا١٥ ٚثالث١ ٚأزبعٕٛ أيو ٚثالمثا١٥ ٚضبع١ ٚمخطٕٛ
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 ٗسحتًٌٝ  يعًُٝات إطفا٤ سٛادخ اذتسٜل سطب األغ

 األغٗس سطب املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ اذتسٜل إطفا٤ عًُٝات ٜٛضح (8 ـــ 1) ددٍٚ

 اجملُٛع ذٚ اذتذ١ ذٚ ايكعد٠ غٛاٍ زَطإ غعبإ زدب خس٠اآلمجاد٣  ٍٚاألمجاد٣  زبٝع اآلخس زبٝع األٍٚ صفس ستسّ ايػٗس

  

 املٓطك١

 75489 501 560 658 770 779 785 708 484 547 544 557 575 ايسٜاض

 75574 532 604 709 704 706 731 746 507 587 556 526 607 ايػسق١ٝ

 035906 05046 05305 05294 05525 05455 05484 05268 05056 05109 532 506 05216 َه١ املهس١َ

 05387 87 031 027 84 001 042 008 84 024 034 005 032 عطري

 05442 022 049 027 034 033 040 039 98 92 96 000 011 ١ٓ املٓٛز٠املدٜ

 25628 205 251 271 265 099 236 239 071 099 085 077 223 ايكصِٝ

 897 57 71 67 58 89 009 79 51 84 67 69 88 ايباس١

 05012 94 001 002 014 76 88 94 58 84 99 97 86 صتسإ

 05951 042 034 076 040 087 096 093 070 061 044 043 063 داشإ

 05703 057 063 050 058 93 064 052 022 038 031 036 049 تبٛى

 05227 84 015 032 009 008 022 013 83 83 95 88 95 سا٥ٌ

 05676 95 028 055 028 037 043 064 041 062 044 047 033 ادتٛف

 699 40 49 56 62 64 71 50 44 50 63 65 83 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 435711 35282 35778 45144 45263 45056 45421 45164 35077 35331 25789 25747 35651 اجملُٛع
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 ٖـ َٛشع١ ع٢ً املٓاطل سطب األغٗس َا ًٜٞ :1433( يعًُٝات اإلطفا٤ خالٍ عاّ 8 – 1ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

سـٛادخ اذتسٜـل ٚبتٛشٜـع ذيـو عًـ٢ املٓـاطل صتـد إٔ أنجـس ْطـب سـٛادخ اذتسٜـل             %( َٔ إمجاي10ٞ( سادثًا ٚبٓطب١ )4.420بًؼ عدد سٛادخ اذتسٜل فٝ٘ ) زدبغٗس 

 ناْت يف املٓاطل ايتاي١ٝ :

 %16املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %18ايسٜاض بٓطب١  %34َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 ٖـ .1433يعاّ  زدب%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل يػٗس 68ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 

%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً املٓـاطل صتـد إٔ أنجـس ْطـب سـٛادخ اذتسٜـل       10( سادثًا ٚبٓطب١ )4263بًؼ عدد سٛادخ اذتسٜل فٝ٘ ) زَطإغٗس 

 ناْت يف املٓاطل ايتاي١ٝ :

 %17بٓطب١  املٓطك١ ايػسق١ٝ %18بٓطب١  ايسٜاضَٓطك١  %36َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 ٖـ .1433يعاّ  زَطإ%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل يػٗس 71بت٘ )ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع٘ َا ْط

 

%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً املٓاطل صتد إٔ أنجس ْطب سٛادخ اذتسٜل ناْت 9( سادثًا ٚبٓطب١ )4156بًؼ عدد سٛادخ اذتسٜل فٝ٘ ) غعبإغٗس 

 يف املٓاطل ايتاي١ٝ :

 %17املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %19 ايسٜاض بٓطب١ %35َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 ٖـ . 1433يعاّ  غعبإ%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل يػٗس 71ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع٘ َا ْطبت٘ )

 

 ٖـ .1433%( َٔ إمجايٞ سٛادخ اذتسٜل يعاّ 29( َا ْطبت٘ )ٚغعبإ ٚزَطإ زدبٚمتجٌ ٖرٙ األغٗس ايجالث١ )
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 َكاز١ْ ْٚطب١ ايتػري يف ْٛع١ٝ احملرتم
 

 ٖــ1432/1433 يعاَٞ( ٜٛضح َكاز١ْ ْٚطب١ ايتػري يف ْٛع١ٝ احملرتم ذتٛادخ اذتسٜل 9ـــ  1ددٍٚ )

 ايٓطب١ ايتػٝري ٖـ1433 ٖـ1432 ايعاّ

 ايٓٛع١ٝ

 %9 0036 03346 02201 ايطه١ٝٓ

 %5- 054- 3038 3292 شزاعٝ٘ ٚسٝٛاْٝ٘

 %00 215 2180 0876 ستالت جتازٜ٘

 %48 80 249 068 املٓػات ايبرتٚي١ٝ

 %33 78 308 241 ايصٓاع١ٝ

 %08 25 065 041 املصاْع

 %9 30 358 327 ايرتٚحي١ٝ

 %6 8 036 028 ايصش١ٝ

 %02 37 339 312 املطتٛدعات ٚايتدصٜٔ

 %97 391 793 413 ايتع١ًُٝٝ

 %7 532 8189 7557 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

 %28 017 489 382 ايدٚا٥س اذته١َٝٛ

 %9 32 374 342 أل١ًٖٝاملؤضطات ٚايػسنات ا

 %8 225 3137 2802 اذتٛادخ ايهٗسبا١ٝ٥

 %30 34 045 000 املعدات ايجك١ًٝ

 %5 501 01090 9680 ايٓفاٜات ٚاملدًفات

 %97 222 452 231 أخس٣

 %9 3499 43711 41210 اجملُٛع
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 أضباب اذتسٜلَكاز١ْ ْٚطب١ ايتػري يف 

 ٖــ1432/1433 يعاَٞ اذتسٜل سٛادخ ألضباب ايتػري ْٚطب١ َكاز١ْ ٜٛضح( 10 ـــ 1) ددٍٚ

 ايٓطب١ ايتػٝري ٖـ1433 ٖـ1432 ايعاّ                                

 األضباب

 %3 458 04709 04260 ايتُاع نٗسبا٥ٞ

 %1 21 01997 01977 عبح أطفاٍ

 %06 528 3895 3367 َصدز سسازٟ َتٖٛر ٚبط٤ٞ

 %02 234 2066 0932 اسرتام َٛاقد

 %7- 275- 3594 3869 اسرتام ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

 %4 31 763 733 تطسب َٛاد برتٚي١ٝ

 %54- 86- 72 058 اغتعاٍ ذاتٞ

 %01- 7- 60 68 ظٛاٖس طبٝعٝ٘ قدزٜ٘

 %24- 02- 37 49 االْفذاز ايػاشٟ أٚ أيػبازٟ

 %026 34 60 27 تفاعٌ َٛاد نُٝٝا٥ٝ٘

 %1 3 0203 0201 دٓا٥ٞ

 %4- 005- 2548 2663 ٚاملدًفات ايتدًص َٔ ايٓفاٜات

 %226 0510 2064 663 حتت اإلدسا٤

 %529 0086 0401 224 أخس٣

 %9 3499 43711 41210 اجملُٛع
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 ايجاْٞ ايفصٌ

 اإلْكاذ عًُٝات
 

 

 حتًٌٝ عًُٝات اإلْكاذ
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 ٖـ1432/1433 يعاَٞ  ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س اإلْكاذ عًُٝات ٜٛضح( 1 ـــ2) ددٍٚ                        

 عدد ايعًُٝات ايعاّ
 ارتطا٥س ايبػس١ٜ

 ارتطا٥س املاد١ٜ بايسٜاالت
 اإلصابات  ايٛفٝات 

 1331633135 10261 2316 26053 ٖـ1432

 1635773773 11203 2779 28870 ٖـ1433

 334143638 942 463 2817 ايتػري

 %26 %9 %20 %11 ايٓطب١
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ٞ    2-1دٍٚ )ادتَٔ ٜتطح  ٖــ  1433( عًُٝـ١ يعـاّ   28.870إٔ عـدد عًُٝـات اإلْكـاذ بًـؼ )     ٖــ  1433/ 1432 ( يعًُٝات اإلْكاذ ٚارتطـا٥س ايبػـس١ٜ ٚاملادٜـ١ يعـاَ

 %( .11) ( ع١ًُٝ ٚبٓطب2.817١ٖـ أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( ع١ًُٝ يعاّ 26.053َكابٌ )

 

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ

ٝـًا  ( َتٛف463) اقدزٖبصٜاد٠ ٖٚـ أٟ 1432يعاّ ًٝا ( َتٛف2316َكابٌ )ًٝا ( َتٛف2779ٖـ )1433اييت اْتكًت هلا فسم اإلْكاذ يعاّ  يف ايعًُٝات نيبًؼ عدد املتٛف

 %( . 20) ٚبٓطب١

 . %( 9) ( َصابًا ٚبٓطب942١) اقدزٖٚ بصٜاد٠أٟ ٖـ 1432يعاّ ( َصابًا 10261( َصابًا َكابٌ )11203ٖـ )1433املصابٕٛ بًؼ عددِٖ خالٍ عاّ 

 

 ارتطا٥س املاد١ٜ

ضت١ عػس ًَٕٝٛ ٚمخطُا١٥ ٚضـبع١ ٚضـبعٕٛ أيـو ٚضـبعُا١٥ ٚثالثـ١ ٚضـبعٕٛ       ( 16.577.773ٖـ عٛايٞ )1433قدزت ارتطا٥س املاد١ٜ يف عًُٝات اإلْكاذ يعاّ 

ثالث١ ًَٕٝٛ  (3.414.638) اقدزٖصٜاد٠ ٖٚـ أٟ ب1432اّ يع زٜااًل ثالث١ عػس ًًَْٝٛا َٚا١٥ ٚثالث١ ٚضتني أيفًا َٚا١٥ ٚمخط١ ٚثالثني (13.163.135َكابٌ )زٜااًل 

 %( .26) ٚبٓطب١ٚأزبعُا١٥ ٚأزبع١ عػس٠ أيو ٚضتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚثالثٕٛ زٜاٍ 
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 حتًٌٝ عًُٝات اإلْكاذ َٛشع١ سطب املٓاطل 

 املٓاطل سطب ٖـ1432/1433 يعاَٞ ايتػري ْٚطب١ ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س اإلْكاذ عًُٝات تٛشٜع ٜٛضح( 2 ـــ 2) ددٍٚ

 املٓطك١
 عدد ايعًُٝات

 ايٓطب١
 ايٛفٝات

 ايٓطب١
 اإلصابات

 ايٓطب١
 ارتطا٥س بايسٜاالت

 ايٓطب١
 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432

 %079 353705131 052175241 %03 05246 05011 %39 453 326 %33 35925 25946 ايسٜاض

 %29- 4335509 6025301 %20- 874 05011 %03 324 288 %9 35266 35112 ايػسق١ٝ

 %76 053345561 7595131 %3 05042 05015 %7 441 402 %2 85631 85480 َه١ املهس١َ

 %28 0685547 0325111 %33 753 566 %32 254 092 %00- 05446 05608 عطري

 %36 454445225 352625185 %07 05120 875 %00 289 260 %24- 661 869 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 %086 5425967 0895711 %21 25240 05870 %27 252 099 %22 35959 35237 ايكصِٝ

 %8- 55841 65341 %03 851 750 %4 81 77 %0- 05292 05310 ايباس١

 %37- 555041 885111 %9 418 374 %47 90 62 %03 05102 893 صتسإ

 %0079 053295111 0135911 %6 479 451 %21 211 067 %58 05368 864 داشإ

 %66- 235575 715061 %59 434 273 %35 010 75 %04 05226 05178 تبٛى

 %38- 057965111 259105451 %00 769 691 %8 037 027 %23 941 766 سا٥ٌ

 %25- 4115561 5335371 %6 737 695 %03 017 95 %09 817 680 ادتٛف

 %09- 256725801 352975551 %39- 249 400 %46 50 35 %7 339 307 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 %26 0655775773 0350635035 %9 005213 015260 %21 2779 2306 %00 285871 265153 اجملُٛع



 

 

32 

%( ٚبايعٛد٠ إىل 11ْٞ شادت بٓطب١ )( يعًُٝات اإلْكاذ ٚارتطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ سطب املٓاطل إٔ عًُٝات اإلْكاذ اييت اْتكًت هلا فسم إْكاذ ايدفاع املد2-2ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

 ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ يف ْطب عدد ايعًُٝات َكاز١ْ بايعاّ ايطابل :

 %23سا٥ٌ بٓطب١  %33ايسٜاض بٓطب١   %58داشإ بٓطب١  

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ 

 ايٛفٝات

ــاّ    ــاذ يعـــ ــات اإلْكـــ ــٛفني يف عًُٝـــ ــدد املتـــ ــؼ عـــ ـــ )1433بًـــ ــٌ )2779ٖـــ ــٛف٢ َكابـــ ــاّ 2316( َتـــ ــٛف٢ يعـــ ــدزٖا ) 1432( َتـــ ــاد٠ ٚقـــ ـــ أٟ بصٜـــ ــٞ  463ٖـــ ــاّ املاضـــ ــٔ ايعـــ ــًا عـــ  ( َتٛفٝـــ

 %( ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ يف ْطب عدد ايٛفٝات َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ :20ٚبٓطب١ )

 %39  بٓطب١ ايسٜاض %46اذتدٚد ايػُاي١ٝ بٓطب١   %47صتسإ بٓطب١  

 اإلصابات

%(  ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ 9( َصابًا ٚبٓطب١ )942ٖـ أٟ بصٜاد٠ ٚقدزٖا )1432( َصابًا يعاّ 10261( َصابًا َكابٌ )11203ٖـ )1433صابني يف عًُٝات اإلْكاذ يعاّ بًؼ عدد امل

 أنجس املٓاطل شٜاد٠ يف ْطب عدد اإلصابات َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ :

 %13  بٓطب١ س١بااي %33  بٓطب١ عطري %59بٓطب١  تبٛى 

 ارتطا٥س املاد١ٜ

( ضــت١ عػــس ًَٝــٕٛ ٚمخطــُا١٥ ٚضــبع١ ٚضــبعٕٛ أيــو ٚضــبعُا١٥ ٚثالثــ١ ٚضــبعٕٛ زٜــااًل  َكابــٌ      16.577.773ٖـــ عــٛايٞ )1433قــدزت ارتطــا٥س املادٜــ١ يف عًُٝــات اإلْكــاذ يعــاّ   

( ثالثـ١ ًَٝـٕٛ ٚأزبعُا٥ـ١ ٚأزبعـ١ عػـس أيـو       3.414.638ٖــ أٟ بصٜـاد٠ ٚقـدزٖا )   1432ٜـااًل يعـاّ   ( ثالث١ عػس ًًَْٝٛا َٚا١٥ ٚثالث١ ٚضتني أيفًا َٚا١٥ ٚمخط١ ٚثالثني ز13.163.135)

 %( ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ يف ْطب ارتطا٥س املاد١ٜ َكاز١ًْ بايعاّ ايطابل ٖٞ :26ٚضتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚثالثٕٛ زٜاالٕ ٚبٓطب١ )

 %179  بٓطب١ ايسٜاض %186  بٓطب١ ايكصِٝ %1179  بٓطب١ داشإ
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 ًٌٝ يًدطا٥س ايبػس١ٜ يف عًُٝات اإلْكاذ سطب ادتٓظحت

 ٖـ1433 عاّ خالٍ املٓاطل ع٢ً َٛشع١ اإلْكاذ يعًُٝات( أْج٢ ــــ ذنس) ايبػس١ٜ ارتطا٥س ٜٛضح( 3 ـــ 2) ددٍٚ

 املٓطك١
 ايٛفٝات

 اجملُٛع
 اإلصابات

 اجملُٛع
 أْج٢ ذنس أْج٢ ذنس

 ايسٜاض
397

 
56

 
453

 
0162

 
084

 
0246

 

 ايػسق١ٝ
284

 
41

 
324

 
758

 
006

 
874

 

 َه١ املهس١َ
393

 
47

 
441

 
998

 
044

 
0042

 

 عطري
231

 
24

 
254

 
675

 
78

 
753

 

 املد١ٜٓ  املٓٛز٠
235

 
54

 
289

 
838

 
083

 
0120

 

 ايكصِٝ
209

 
33

 
252

 
0917

 
334

 
2240

 

 ايباس١
66

 
04

 
81

 
721

 
031

 
851

 

 صتسإ
81

 
00

 
90

 
383

 
25

 
418

 

 داشإ
089

 
00

 
211

 
430

 
48

 
479

 

 تبٛى
92

 
9

 
010

 
380

 
53

 
434

 

 سا٥ٌ
021

 
07

 
037

 
669

 
011

 
769

 

 ادتٛف
85

 
22

 
017

 
627

 
001

 
737

 

 اذتدٚد ايػُاي١ٝ
41

 
00

 
50

 
203

 
36

 
249

 

 اجملُٛع
2431

 
349

 
2779

 
9662

 
0540

 
00213
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 َا ًٜٞ : ٖـ1433( يًدطا٥س ايبػس١ٜ يعًُٝات اإلْكاذ يعاّ 4-1) دٍٚادتٜتطح َٔ 

 ايٛفٝات
 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب ايٛفٝات َٔ ايرنٛز ٖٞ:صتد إٔ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ  ( %14)اإلْاخ %( بُٝٓا بًػت ْطب١ 86) َٔ ايرنٛز نياملتٛفبًػت ْطب١ 

 ايٛفٝاتَٔ إمجايٞ % 14ٚبٓطب١  َٔ ٚفٝات ايرنٛز %16بٓطب١ ايسٜاض 

 ايٛفٝاتَٔ إمجايٞ  %14ٚبٓطب١  َٔ ٚفٝات ايرنٛز %16بٓطبـ١  َه١ املهس١َ

 ايٛفٝاتَٔ إمجايٞ % 10ٚبٓطب١  َٔ ٚفٝات ايرنٛز %12بٓطب١  املٓطك١ ايػسق١ٝ

 ٖـ .1433َٔ إمجايٞ ايٛفٝات يعاّ  (%38) ٖـ ْٚطب1433١َٔ ٚفٝات ايرنٛز يعاّ  (%44)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل َا ْطبت٘ 

 

 اإلصابات  
 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب اإلصابات َٔ ايرنٛز ٖٞ:صتد إٔ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ  ( %14)اإلْاخ ١ %( بُٝٓا بًػت ْطب86)َٔ ايرنٛز  بًػت ْطب١ اإلصابات

 إلصاباتأَ إمجايٞ % 17ٚبٓطب١  َٔ إصابات ايرنٛز% 20 ايكصِٝ بٓطب١

 إلصاباتأَ إمجايٞ % 9ٚبٓطب١  إصابات ايرنٛز َٔ %11بٓطب١ ايسٜاض 

 إلصاباتأَ إمجايٞ % 9ٚبٓطب١  إصابات ايرنٛز َٔ %10بٓطب١  َه١ املهس١َ

 . ٖـ1433َٔ إمجايٞ اإلصابات يعاّ  (%35)ٖـ ْٚطب١ 1433َٔ إصابات ايرنٛز يعاّ  (%41)متجٌ ٖرٙ املٓاطل َا ْطبت٘ ٚ
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 حتًٌٝ يعًُٝات اإلْكاذ سطب ْٛع ايع١ًُٝ

 ٓاطلامل سطب َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ ايع١ًُٝ ْٛع سطب اإلْكاذ عًُٝات ٜٛضح (4 ـــ 2) ددٍٚ

املططشات  ايٓٛع١ٝ

 املا١ٝ٥

ٚضا٥ٌ 

 ايٓكٌ

َهإ 

 االْٗٝاز

َهإ 

 االستذاش

َهإ 

 ايطكٛط

سٛادخ 

١َٝٓٗ 

ايبشح عٔ 

 املفكٛدٜٔ

 اجملُٛع أخس٣

 املٓطك١

 3925 28 74 09 321 2208 36 0215 25 ايسٜاض
 3266 39 6 58 061 2227 51 700 05 ايػسق١ٝ

 8631 092 55 93 086 6902 047 0100 34 َه١ املهس١َ
 0446 8 30 9 61 639 08 648 33 عطري

 661 0 32 3 27 207 8 371 2 املد١ٜٓ املٓٛز٠
 3959 54 35 00 82 2222 37 0503 5 ايكصِٝ
 0292 21 04 8 60 652 6 525 6 ايباس١
 0102 01 5 7 24 494 6 452 04 صتسإ
 0368 0 4 00 006 869 35 294 38 داشإ
 0226 8 27 1 31 897 6 257 0 تبٛى
 941 6 7 4 23 392 4 511 4 سا٥ٌ

 817 3 5 8 23 069 3 592 4 ادتٛف
 339 2 01 3 5 065 1 052 2 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 28871 372 315 234 0007 08173 356 8231 083 اجملُٛع
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َـٔ إمجـايٞ عًُٝـات    ( %63)( عًُٝـ١ ْٚطـبتٗا   18073 سٝـح بًػـت )  ( إٔ عًُٝات اإلْكاذ يف أَـانٔ االستذـاش حتتـٌ املستبـ١ األٚىل    3-1دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب عًُٝات اإلْكاذ يف أَانٔ االستذاش ٖٞ:اإلْكاذ 

 % 12 بٓطب١ ايكصِٝ %12 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %38 بٓطب١ املهس١َ َه١

 . ٖـ1433االستذاش يعاّ يف أَانٔ َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ  (%62)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ 

 

ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ  (%29)( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 8230عًُٝات اإلْكاذ يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ حتتٌ املستب١ ايجا١ْٝ سٝح بًػت )

 املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب عًُٝات اإلْكاذ يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٖٞ:

 %12 بٓطب١ املهس١َ َه١ %15 بٓطب١ ايسٜاض % 18 بٓطب١ يكصِٝا

 . ٖـ1433يعاّ يف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ %( 45)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ 

 

ٚبـايسدٛع يًذـدٍٚ صتـد إٔ    إلْكـاذ  َٔ إمجـايٞ عًُٝـات ا   (%4)( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 1117سٝح بًػت )يج١ حتتٌ املستب١ ايجاأَانٔ ايطكٛط عًُٝات اإلْكاذ يف 

 أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب عًُٝات اإلْكاذ يف أَانٔ ايطكٛط ٖٞ:

 %14 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ % 17 بٓطب١ املهس١َ َه١ %29 بٓطب١ ايسٜاض

 . ٖـ1433يعاّ يف أَانٔ ايطكٛط َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ %( 60)ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ 

 ٖـ .1433َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ يعاّ %( 95)َا ْطبت٘ ايجالث١ )أَانٔ االستذاش ـــ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ـــ أَانٔ ايطكٛط( زتتُع١ ع اْٛاألٙ جٌ ٖرمتٚ
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 حتًٌٝ يعًُٝات اإلْكاذ سطب األضباب

 املٓاطل سطب َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ األضباب سطب اإلْكاذ عًُٝات ٜٛضح (5 ـــ 2) ددٍٚ

سٛادخ  ضكٛط استذاش اْٗٝاز تصادّ غسم باألضبا

١َٝٓٗ 

ايبشح عٔ 

 املفكٛدٜٔ

اذتٛادخ 

 ايفسد١ٜ

حتت 

 اإلدسا٤

 اجملُٛع أخس٣

 املٓطك١

 3925 24 8 57 69 6 316 2355 37 0136 27 ايسٜاض
 3266 27 422 91 6 24 042 2127 39 479 01 ايػسق١ٝ

 8631 591 205 91 48 25 066 6346 041 985 25 َه١ املهس١َ
 0446 4 2 04 31 5 52 569 05 720 34 عطري

 661 0 1 5 32 4 24 058 6 428 2 املد١ٜٓ املٓٛز٠
 3959 53 4 06 34 7 83 2094 36 0528 4 ايكصِٝ
 0292 21 1 04 05 2 57 602 7 559 6 ايباس١
 0102 9 2 01 5 5 21 482 6 458 05 صتسإ
 0368 2 0 03 5 9 97 858 33 302 38 داشإ
 0226 6 0 2 27 0 30 855 6 295 2 تبٛى
 941 4 0 7 7 5 22 386 4 510 3 سا٥ٌ

 817 0 1 01 4 5 23 066 3 590 4 ادتٛف
 339 2 1 6 01 0 0 052 1 065 2 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 28871 743 656 334 292 99 0124 07061 332 8158 072 اجملُٛع
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%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ٚبايسدٛع 59( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ )17160ْكاذ إٔ االستذاش ٖٛ ايطبب األٍٚ يف عًُٝات اإلْكاذ بعدد )( يعًُٝات اإل9-1ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

 يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب عًُٝات اإلْكاذ بطبب االستذاش ٖٞ:

 %13   بٓطب١ ايكصِٝ %14   بٓطب١ ايسٜاض %37  بٓطب١ املهس١َ َه١

 ٖـ .1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ بطبب االستذاش يعاّ 65ٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )متج

 

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف 28( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ )8058ايطبب ايجاْٞ يف عًُٝات اإلْكاذ ٖٛ تصادّ ايطٝازات بعدد )

 كاذ بطبب تصادّ ايطٝازات ٖٞ:ْطب عًُٝات اإلْ

 %12   بٓطب١ املهس١َ َه١ %13  بٓطب١ ايسٜاض %19  بٓطب١  ايكصِٝ

 . ٖـ1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ بطبب تصادّ ايطٝازات يعاّ 44ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب 4)ٚبٓطب١  ( ع1024١ًُٝايطبب ايجايح يف عًُٝات اإلْكاذ ٖٛ ايطكٛط بعدد )

 عًُٝات اإلْكاذ بطبب ايطكٛط ٖٞ:

 %14 بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %16 بٓطب١ املهس١َ َه١ %30 بٓطب١ ايسٜاض

 . ٖـ1433اّ %( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ بطبب ايطكٛط يع60ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 

  .  ٖـ1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ يعاّ 91ٚمتجٌ ٖرٙ األضباب ايجالث١ )االستذاش ـــ تصادّ ايطٝازات ـــ ايطكٛط( زتتُع١ َا ْطبت٘ )
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 ارتطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يعًُٝات اإلْكاذ سطب ايٓٛع١ٝ 

 ايٓٛع١ٝ سطب َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ ذاإلْكا يعًُٝات ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ارتطا٥س ٜٛضح (6 ـــ 2) ددٍٚ

 عدد ايعًُٝات ايٓٛع١ٝ

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ

 ايٛفٝات اإلصابات ارتطا٥س بايسٜاالت

 اجملُٛع أْج٢ ذنس اجملُٛع أْج٢ ذنس

 418000 200 22 81 41 21 13 284 املططشات املا١ٝ٥

 2182148143 28189 114 28411 18388 28131 88141 88140 ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

 289408900 11 0 11 211 23 208 491 َهإ االْٗٝاز

 181118243 924 14 393 28110 124 28034 288044 َهإ االستذاش

 9418290 212 22 220 142 41 211 28224 َهإ ايطكٛط

 248100 24 0 24 30 3 41 143 اذتٛادخ امل١ٝٓٗ

 0 21 2 22 1 2 2 409 ايبشح عٔ َفكٛدٜٔ

 28449 1 0 1 13 9 21 441 أخس٣

 اجملُٛع
188840 18111 28932 228104 18340 431 18441 2189448444 

 

 



 

 

41 

 :َا ًٜٖٞـ َٛشع١ سطب ايٓٛع١ٝ 1433( يًدطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يعًُٝات اإلْكاذ يعاّ 1-1ـدٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 

 َهإ االستذاش
 ٚقدزت ًا ( غدص517ٚٚفا٠ ) ( غدصًا1260تر عٔ ذيو إصاب١ )ْٚإمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ  َٔ (%63)ٚبٓطب١  ( ع١ًُٝ إْكاذ18.073استٌ املستب١ األٚىل بعدد )

 .زٜااًلًَْٝٛا َٚا٥تإ ٚضت١ ٚتطعٕٛ أيو َٚا١٥ ٚأزبع١ ٚضبعٕٛ ( 2.296.174ارتطا٥س املاد١ٜ عٛايٞ )

 

  ٚضا٥ٌ ايٓكٌ
ٚقـدزت  ًا  ( غدصـ 1985ٚٚفـا٠ )  ( غدصـاً 9488إصـاب١ )  اْتر عًُٓٗٚٝات اإلْكاذ َٔ إمجايٞ ع( %29)ٚبٓطب١  ( ع١ًُٝ إْكاذ8230حتتٌ املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 زٜااًل . أث٢ٓ عػس ًَٕٝٛ َٚا١٥ ٚضبع١ ٚعػسٕٚ أيو ٚضتُا١٥ ٚأزبع١ ٚضبعٕٛ( 12.127.674ارتطا٥س املاد١ٜ عٛايٞ )

%( َٔ 71َا املتٛفني فبًػت ْطبتِٗ )أاملصابني يعًُٝات اإلْكاذ  %( َٔ إمجاي85ٞٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ ٜتطح إٔ ْطب١ املصابني َٔ دسا٤ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ متجٌ )

 . إمجايٞ ايٛفٝات يعًُٝات اإلْكاذ

 

 َهإ ايطكٛط
ٚقدزت ًا ( غدص121ٚٚفا٠ ) ( غدصًا231تر عٔ ذيو إصاب١ )َْٚٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ  (%4)ٚبٓطب١  ( ع١ًُٝ إْكاذ1117بعدد )ايجايج١ استٌ املستب١ 

 زٜااًل . ٚضت١ ٚثالثٕٛ ايو َٚا١٥ ٚمخطٕٛمخطُا١٥ ( ١ٜ536.150 عٛايٞ )ارتطا٥س املاد
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 حتًٌٝ يًدطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يعًُٝات اإلْكاذ َٛشع١ سطب األضباب

 األضباب سطب َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ اإلْكاذ يعًُٝات ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ارتطا٥س ٜٛضح (7 ـــ 2) ددٍٚ

 عدد ايعًُٝات األضباب

 س١ٜارتطا٥س ايبػ

 ايٛفٝات اإلصابات ارتطا٥س بايسٜاالت

 اجملُٛع أْج٢ ذنس اجملُٛع أْج٢ ذنس

 072 غسم
23

 
02

 
35

 
85

 
00

 
96

 
705111

 
 85158 تصادّ

85430
 

05303
 

95744
 

05764
 

269
 

25133
 

0259725074
 

 332 اْٗٝــــــــــاز
94

 
03

 
017

 
29

 
1

 
29

 
054575111

 
 075061 استذاش

638
 

027
 

765
 

319
 

53
 

362
 

055045234
 

 05124 ضكٛط
062

 
32

 
094

 
93

 
01

 
013

 
4785051

 
١َٝٓٗ 99 

43
 

2
 

45
 

8
 

1
 

8
 

835211
 

 292 ايبشح عٔ َفكٛدٜٔ
2

 
0

 
3

 
01

 
0

 
00

 
1

 
 334 اذتٛادخ ايفسد١ٜ

25
 

02
 

37
 

9
 

1
 

9
 

05691
 

 656 حتت اإلدسا٤
232

 
24

 
256

 
009

 
5

 
024

 
01

 
 743 أخـــــــــــــــس٣

02
 

5
 

07
 

4
 

1
 

4
 

305
 

285871 ُٛعاجمل
 

95662
 

05540
 

005213
 

25431
 

349
 

25779
 

0655775773
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 :َا ًٜٖٞـ َٛشع١ سطب األضباب 1433( يًدطا٥س ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يعًُٝات اإلْكاذ يعاّ 4-1ـدٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 االستذاش
ٚقدزت ارتطا٥س  ًا( غدص362ٚٚفا٠ ) ( غدصًا765إصاب١ )َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ْٚتر عٓ٘  (%59)( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 17160استٌ املستب١ األٚىل بعدد )

ًٕ ٚمخطُا١٥ ( 1.514.234املاد١ٜ عٛايٞ )  . زٜااًلعػس أيو َٚا٥تإ ٚأزبع١ ٚثالثٕٛ  ٚأزبع١ًَٝٛ

 

 تصادّ ايطٝازات
ٚقدزت ارتطا٥س  ًا( غدص2033ٚٚفا٠ ) غدصًا( 9744َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ْٚتر عٓ٘ إصاب١ )( %28)ٚبٓطب١   ( ع8058١ًُٝاستٌ املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 .  زٜااًلاثٓا عػس٠ ًَٕٝٛ ٚتطعُا١٥ ٚاثٓإ ٚضبعٕٛ أيو َٚا١٥ ٚأزبع١ ٚضبعٕٛ ( 12.972.174املاد١ٜ عٛايٞ )

َـا املتـٛفني فبًػـت    أ َـٔ إمجـايٞ املصـابني يعًُٝـات اإلْكـاذ      (%87)ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ ٜتطح إٔ عدد املصابني َـٔ دـسا٤ تصـادّ ايطـٝازات متجـٌ ْطـبتِٗ       

 .َٔ إمجايٞ ايٛفٝات يعًُٝات اإلْكاذ (%73)ْطبتِٗ 

 

 ايطكٛط
ٚقدزت ارتطا٥س  ًا( غدص103ٚٚفا٠ ) ( غدصًا194َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ْٚتر عٓ٘ إصاب١ ) (%4)ٚبٓطب١  ( ع١ًُٝ إْكاذ1024بعدد )ايجايج١ استٌ املستب١ 

 .زٜاال ١ٝ ٚضبعٕٛ أيو َٚا١٥ ٚمخطٕٛ ْأزبعُا١٥ ٚمثا( 478.150املاد١ٜ عٛايٞ )
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 حتًٌٝ يعًُٝات اإلْكاذ َٛشع١ ع٢ً املٓاطل سطب األغٗس 

 األغٗس سطب املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ اإلْكاذ عًُٝات عدد ٜٛضح( 8 ـــ 2) ددٍٚ

 اجملُٛع ذٚ اذتذ١ ايكعد٠ذٚ  غٛاٍ زَطإ غعبإ زدب مجاد٣ اآلخس٠ مجاد٣ أٍٚ زبٝع اآلخس زبٝع األٍٚ صفس ستسّ ايػٗس

 

 املٓطك١

 3925 230 240 202 253 391 371 388 435 363 334 359 349 ايسٜاض

 3266 269 265 268 268 292 313 264 293 284 267 249 244 ايػسق١ٝ

 8631 787 797 723 887 820 799 742 805 670 454 462 672 َه١ املهس١َ

 0446 010 83 012 012 032 001 008 275 018 016 99 001 عطري

 661 60 54 57 46 46 58 57 73 67 51 43 48 املد١ٜٓ  املٓٛز٠

 3959 350 368 318 313 320 336 366 352 310 340 244 368 ايكصِٝ

 0292 88 81 90 75 025 78 97 267 017 87 86 000 ايباس١

 0102 76 86 88 76 63 76 84 026 80 85 76 95 صتسإ

 0368 000 023 050 021 001 015 021 036 001 014 89 89 داشإ

 0226 016 031 019 81 96 92 004 007 013 94 017 78 تبٛى

 941 67 74 71 86 87 62 66 001 92 74 66 86 سا٥ٌ

 817 69 55 66 58 61 75 74 80 60 85 68 55 ادتٛف

 339 42 22 24 24 31 39 31 31 30 07 22 28 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 28871 2359 2378 2269 2378 2573 2513 2521 3001 2379 2198 0971 2333 اجملُٛع
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 ٖـ َٛشع١ ع٢ً املٓاطل سطب األغٗس َا ًٜٞ :1433( يعًُٝات اإلْكاذ خالٍ عاّ 8 -1ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

%(  َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً املٓاطل صتد إٔ أنجس ْطب عًُٝات  11( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ )3110بًؼ عدد عًُٝات اإلْكاذ فٝ٘ ) مجاد٣ األٚىلغٗس 

 اإلْكاذ ناْت يف املٓاطل ايتاي١ٝ:

 %11  بٓطب١ ايكصِٝ %14  بٓطب١ ايسٜاض %26 بٓطب١ املهس١َ َه١

ذ ٚبتٛشٜع ذيـو عًـ٢ املٓـاطل صتـد إٔ أنجـس ْطـب عًُٝـات اإلْكـاذ         %( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكا9( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ )2573غٗس غعبإ بًؼ عدد عًُٝات اإلْكاذ فٝ٘ )

 ناْت يف املٓاطل ايتاي١ٝ:

 %12بٓطب١  ايكصِٝ %14بٓطب١  ايسٜاض %32َه١ املهس١َ بٓطب١ 

 ٖـ .1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ يػٗس غعبإ يعاّ 58ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً املٓاطل صتد إٔ أنجس ْطب عًُٝـات اإلْكـاذ   9( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ )2520ًٝات اإلْكاذ )بًؼ عدد عُ مجاد اآلخس٠غٗس 

 ناْت يف املٓاطل ايتاي١ٝ:

 %15ايكصِٝ بٓطب١  %15ايسٜاض بٓطب١   %29َه١ املهس١َ بٓطب١  

 ٖـ .1433يعاّ  مجاد٣ األخست اإلْكاذ يػٗس إمجايٞ عًُٝا %( 59َٔمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع٘ َا ْطبت٘ )

 

 ٖـ.1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلْكاذ يعاّ 29( َا ْطبت٘ ) مجاد٣ األٚىل ٚغعبإ ٚمجاد٣ اآلخس٠ٚمتجٌ ٖرٙ األغٗس ايجالث١ )
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 ايفصٌ ايجايح

 اإلضعاف عًُٝات
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 حتًٌٝ عًُٝات اإلضعاف

 ٖـ1432/1433 يعاَٞ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س ضعافاإل عًُٝاتي َكاز١ْ ٜٛضح( 1 ـــ3) ددٍٚ

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ عدد ايعًُٝات ايعاّ

 اإلصابات  ايٛفٝات 

 366 32 447 ٖـ1432

 56 8 84 ٖـ1433

 310- 24- 363- ايتػري

 %85- %75- %81- ايٓطب١
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ٖـ 1433دد ايعًُٝات اييت قاَت بٗا فسم إضعاف ايدفاع املدْٞ يعاّ ٖـ إٔ ع1432/1433( يعًُٝات اإلضعاف ٚارتطا٥س ايبػس١ٜ يعاَٞ 2-4ٜتطح َٔ ددٍٚ )

 .( %81-)( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 363ٚقدزٙ )بٓكص أٟ  ٖـ1432( ع١ًُٝ يعاّ 477) ٌ( عًُٝــ١ إضعاف١ٝ َكاب84بًػــت )

 

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ 

 سايـ١ ٚفـا٠  ( 24أٟ بـٓكص ٚقـدزٙ )   ٖــ 1432يعـاّ   سايـ١ ٚفـا٠  ( 32َكابٌ ) ا٠ساي١ ٚف( 8ٖـ )1433بًؼ عدد املتٛفني ايرٜٔ مت ْكًِٗ بإضعاف ايدفاع املدْٞ يعاّ 

، نُا بًؼ عدد املصابني ايرٜٔ مت إضعافِٗ يعاّ  يٝظ َٔ َٗاّ ايدفاع املدْٞأَاْات املدٕ ٚايبًدٜات ٚعًًُا إٔ ْكٌ املتٛفني َٔ اختصاص %( 75-ٚبٓطب١ )

 .( %85-)ٚبٓطب١  ( َصابًا310ٚقدزٙ ) بٓكصٖـ أٟ 1432( يعاّ 366( َصابًا َكابٌ )56ٖـ )1433
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 حتًٌٝ يعًُٝات اإلضعاف ) ندد١َ َطاْد٠ ( َٛشع١ ع٢ً املٓاطل

 املٓاطل سطب ٖـ1432/1433 يعاَٞ ايتػري ْٚطب١ ايبػس١ٜ ٚارتطا٥س اإلضعاف يعًُٝات َكاز١ْ ٜٛضح (2 ـــ 3) ددٍٚ
 ايٓطب١  اإلصابات ايٓطب١ ايٛفٝات  ايٓطب١ عدد ايعًُٝات املٓطك١

 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432 ٖـ1433 ٖـ1432

 %051 21 8 %011 2 1 %33 4 3 ايسٜاض

 %011- 1 061 %011- 1 4 %99- 0 047 ايػسق١ٝ

 %011- 1 07 %51- 0 2 %52- 29 60 َه١ املهس١َ

 %411 05 3 %011 0 1 %09 09 06 عطري

 %86- 2 04 %51- 2 4 %67- 4 02 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 %011 3 1 %1 1 1 %011 4 1 ايكصِٝ

 %93- 0 05 %1 1 1 %85- 2 03 ايباس١

 %1 1 1 %1 1 1 %011 0 1 صتسإ

 %84- 01 62 %94- 0 07 %86- 03 92 داشإ

 %89- 2 08 %67- 0 3 %90- 2 23 تبٛى

 %81- 2 01 %1 1 1 %61- 4 01 سا٥ٌ

 %96- 0 27 %011- 1 0 %97- 0 38 ادتٛف

 %011- 1 32 %011- 1 0 %011- 1 32 اي١ٝاذتدٚد ايػُ

 %85- 56 366 %75- 8 32 %80- 84 447 اجملُٛع
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ٚبايعٛد٠ إىل ادتدٍٚ صتد إٔ  ( %81) بٓطب١ْكصت ( إٔ عًُٝات اإلضعاف اييت اْتكًت هلا ٚسدات ايدفاع املدْٞ مبٓاطل املًُه١ قد 1-4ٜتطح َٔ ددٍٚ )

 ٖٞ: أنجس املٓاطل ْكصا يف ْطب عًُٝات اإلضعاف

 %97- بٓطب١ ادتٛف %99- بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١ %100-  بٓطب١ ايػُاي١ٝ اذتدٚد

 

 ارتطا٥س ايبػس١ٜ 

 ايٛفٝات

ٙ  ٖــ أٟ  1432يعـاّ  سايـ١ ٚفـا٠   ( 32َكابـٌ ) سـاالت ٚفـا٠   ( 8ٖــ ) 1433بًؼ عدد املتٛفني ايرٜٔ مت ْكًِٗ بٛاضط١ إضعاف ايدفاع املدْٞ يعـاّ   ( 24) بـٓكص ٚقـدز

 يف ْطب ايٛفٝات ٖٞ:  ْكصًااملٓاطل أنجس %( ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ 75-)ٚبٓطب١  ٚفٝات

 %100- بٓطب١ ايػُاي١ٝ اذتدٚد %100- بٓطب١ ادتٛف %100- بٓطب١ ايػسق١ٝ املٓطك١     

 

 اإلصابات

%(  ٚبايسدٛع 85( َصابًا ٚبٓطب١ )310)بٓكص ٚقدزٙ ٖـ أٟ 1432( َصابًا يعـاّ 366( َصابًا َكابــــٌ )56ٖـ )1433بًؼ عدد املصابني ايرٜٔ مت إضعافِٗ يعاّ 

 يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل ْكصا يف ْطب اإلصابات ٖٞ:

 %97- بٓطب١ ٓطك١ ادتٛفَ %99-بٓطب١  ملٓطك١ ايػسق١ٝا %100-  بٓطب١اذتدٚد ايػُاي١ٝ 
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 حتًٌٝ يًشاالت اإلضعاف١ٝ اييت مت تكدميٗا

 املٓاطل سطب َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ املكد١َ اإلضعاف١ٝ ارتد١َ ْٛع١ٝ بسط اإلضعاف عًُٝات ٜٛضح (3 ـــ 3) ددٍٚ

 اجملُٛع أخس٣ ضسب١ مشظ ندَات اختٓام إصاب١ نطٛز دسٚح سسٚم ايٓٛع١ٝ

 

 املٓطك١

 4 0 1 1 0 1 0 0 1 ايسٜاض

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ايػسق١ٝ

 29 28 1 1 0 1 1 1 1 َه١ املهس١َ

 09 3 1 0 5 9 0     عطري

 4 0 1 1 0 0 1 1 0 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 4 3 1 1 1 0 1 1 1 ايكصِٝ

 2 0 1 1 1 1 1 1 0 ايباس١

 0 1 1 1 1 1 1 0 1 صتسإ

 03 0 0 2 1 4 0 2 2 داشإ

 2 1 1 1 1 1 1 1 2 تبٛى

 4 2 1 1 0 1 1 0 1 سا٥ٌ

 0 1 1 1 1 0 1 1 1 ادتٛف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 84 40 0 3 9 06 3 5 6 اجملُٛع
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( ع١ًُٝ ٚبٓطب١ 41استًت املستب١ األٚىل بعدد ) ايعًُٝات األخس٣ٖـ إٔ 1433( يعًُٝات اإلضعاف سطب ْٛع١ٝ ارتد١َ املكد١َ يعاّ 4-4ٜتطح َٔ ددٍٚ )

 اإلضعاف يًشٛادخ األخس٣ بايٓطب١ جملُٛعٗا ٖٞ:ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ يف ْطب١ عًُٝات َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف  ( 49%)

 %7بٓطب١   ايكصِٝ %7بٓطب١   عطري %68بٓطب١   َه١ املهس١َ

 . ٖـ1433يعاّ  ذتٛادخ األخس٣َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف  (%82)متجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ ٚ

 

ٚبـايسدٛع يًذـدٍٚ صتـد إٔ أنجـس     َـٔ إمجـايٞ عًُٝـات اإلضـعاف      ( %19) ًٝـ١ ٚبٓطـب١  ( ع16ُاستًت املستب١ ايجاْٝـ١ بعـدد )  يإلصابات ايعًُٝات اإلضعاف١ٝ 

 املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ عًُٝات اإلضعاف ذتاالت اإلصاب١ بايٓطب١ جملُٛعٗا ٖٞ:

  %25بٓطب١  داشإ                     %56بٓطب١  عطري                    

 . ٖـ1433يعاّ ذتاالت اإلصاب١ ضعاف اإلَٔ إمجايٞ عًُٝات  (%81طكتإ زتتُع١ َا ْطبت٘ )متجٌ ٖرٙ املٓٚ

 

ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف  (%11)ٚبٓطب١  ( ع9١ًُٝاستًت املستب١ ايجايج١ بعدد )ايعًُٝات اإلضعاف١ٝ يالختٓام 

 :شٜاد٠ً يف ْطب١ عًُٝات اإلضعاف يالختٓام بايٓطب١ جملُٛعٗا ٖٞ

 %11بٓطب١   َه١ املهس١َ %11بٓطب١   ايسٜاض %56بٓطب١   عطري

 . ٖـ1433يعاّ يالختٓام َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف  (%78َا ْطبت٘ )متجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ 

 

 . ٖـ1433اف١ٝ املكد١َ يعاّ َٔ إمجايٞ ايعًُٝات اإلضع (%79)َا ْطبت٘ جالث١ )ايعًُٝات األخس٣ ـــ اإلصاب١ ـــ االختٓام( متجٌ ٖرٙ األْٛاع ايٚ
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 حتًٌٝ يًشاالت اإلضعاف١ٝ اييت مت تكدميٗا

 املٓاطل سطب َٛشع١ ٖـ1433 يعاّ األضباب سطب اإلضعاف عًُٝات ٜٛضح (4 ـــ 3) ددٍٚ

 اجملُٛع أخس٣ اختٓام صد١َ تٛقو تٓفظ نطٛز سسٚم إغُا٤ ْصٜو دسٚح األضباب

 

 املٓطك١

 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 ايسٜاض

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ايػسق١ٝ

 29 25 1 1 0 1 1 0 1 2 َه١ املهس١َ

 09 1 1 0 1 2 1 8 1 8 عطري

 4 1 1 1 1 0 2 0 1 1 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 4 1 1 1 1 0 1 3 1 1 ايكصِٝ

 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ايباس١

 0 1 1 1 1 1 1   1 0 صتسإ

 03 1 1 3 1 3 0 2 1 4 داشإ

 2 1 1 1 1 1 2 1 1   تبٛى

 4 1 1 0 1 1 1 2 1 0 سا٥ٌ

 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ادتٛف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 84 27 0 7 0 8 5 08 1 07 اجملُٛع
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( عًُٝـ١  ٚبٓطـب١   27ألٚىل بعـدد ) استًت املستبـ١ ا  ايعًُٝات األخس٣ٖـ  إٔ 1433( ألضباب عًُٝات ارتد١َ اإلضعاف١ٝ املكد١َ يعاّ 3-4ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

بايٓطب١ جملُٛعٗا  ايعًُٝات األخس٣%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ عًُٝات اإلضعاف بطبب 32)

: ٖٞ 

 %4بٓطب١   املٓطك١ ايػسق١ٝ            %93بٓطب١   َه١ املهس١َ            

 ٖـ .1433يعاّ  يًعًُٝات األخس٣%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف 97زتتُع١ َا ْطبت٘ ) ٓطكتنيامل ٚمتجٌ ٖرٙ

بـايسدٛع يًذـدٍٚ صتـد إٔ أنجـس     ٚ %( َـٔ إمجـايٞ عًُٝـات اإلضـعاف    21( عًُٝـ١  ٚبٓطـب١ )  18استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعـدد )  ساالت اإلغُا٤عًُٝات إضعاف 

 بايٓطب١ جملُٛعٗا ٖٞ: ساالت اإلغُا٤بب املٓاطل شٜاد٠ً يف ْطب١ عًُٝات اإلضعاف بط

 %11بٓطب١   داشإ ٚسا٥ٌ %17بٓطب١  ايكصِٝ  %44بٓطب١  عطري 

 ٖـ .1433يعاّ بطبب اإلغُا٤ ضعاف ال%( َٔ إمجايٞ عًُٝات إ83ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات اإلضعاف ٚبايسدٛع يًذدٍٚ صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً 20( ع١ًُٝ  ٚبٓطب١ )17عًُٝات إضعاف ادتسٚح استًت املستب١ ايجايج١ بعدد )

 يف ْطب١ عًُٝات اإلضعاف بطبب ادتسٚح بايٓطب١ جملُٛعٗا ٖٞ :

 %12بٓطب١   َه١ املهس١َ %24بٓطب١  داشإ  %47بٓطب١  عطري 

 ٖـ .1433يعاّ ادتسٚح بطبب ضعاف ال%( َٔ إمجايٞ عًُٝات إ83ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 . ٖـ1433 يعاّ املكد١َ اإلضعاف١ٝ ايعًُٝات إمجايٞ َٔ%( 73) ْطبت٘ َا( ادتسٚح ـــ اإلغُا٤ ـــ األخس٣ ايعًُٝات) ايجالث١ األضباب ٖرٙ ٚمتجٌ
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 أضباب ارتدَات اإلضعاف١ٝ َٛشع١ ع٢ً ْٛع١ٝ ارتد١َ اإلضعاف١ٝ 

 ٖـ1433 عاّ خالٍ ْٛعٝتٗا ع٢ً َٛشع١ اإلضعاف١ٝ ارتد١َ أضباب ٜٛضح (5 ـــ 3) ددٍٚ

 اجملُٛع أخس٣ ضسب١ مشظ ندَات اختٓام إصاب١ نطٛز دسٚح سسٚم ايٓٛع١ٝ

 ايطبب

 07 4 1 1 1 8 1 5 1 دسٚح

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ْصٜو

 08 7 0 2 7 0 1 1 1 إغُا٤

 5 0 1 1 1 1 1 1 4 سسٚم

 8 1 1 0 1 4 3 1 1 نطٛز

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 تٛقو تٓفظ

 7 0 1 1 0 3 1 1 2 صد١َ

 0 1 1 1 0 1 1 1 1 اختٓام

 27 27 1 1 1 1 1 1 1 أخس٣

 84 40 0 3 9 06 3 5 6 اجملُٛع
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 َٛشع١ ع٢ً املٓاطل سطب األغٗس ضعاف عًُٝات اإل

 األغٗس سطب املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ اإلضعاف عًُٝات ٜٛضح (6 ـــ 3) ددٍٚ

 اجملُٛع ذٚ اذتذ١ ذٚ ايكعد٠ غٛاٍ زَطإ غعبإ زدب مجاد٣ اآلخس٠ مجاد٣ األٚىل زبٝع اآلخس زبٝع األٍٚ  صفس ستسّ ػٗساي

 املٓطك١

 4 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 ايسٜاض

 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ايػسق١ٝ

 29 2 07 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 َه١ املهس١َ

 09 0 0 3 0 2 1 1 0 4 4 0 0 عطري

 4 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 املد١ٜٓ  املٓٛز٠

 4 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ايكصِٝ

 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ايباس١

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صتسإ

 03 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 داشإ

 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 تبٛى

 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 سا٥ٌ

 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ادتٛف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 84 7 22 04 2 6 3 2 6 7 6 3 6 اجملُٛع
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 سابعايفصٌ اي

 األَٔ طريإ عًُٝات
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 األَٔ دَات طريإ خ

 ٖـ1433 عاّ خالٍ ٔاألَ طريإ بٗا قاّ اييت ايطريإ ٚضاعات ايطًعات يعدد ايهًٞ اجملُٛع ٜٛضح (1 ـــ 8) ددٍٚ    

 

 

 
 

 

 

 ايٓٛع

 

 ادت١ٗ

 زتُٛع 

 طًعات ايطريإ

 زتُٛع ضاعات ايطريإ

 

 92383 913 َٓطك١ ايسٜاضقاعد٠ 

 80381 191 املٓطك١ ايػسب١ٝقاعد٠ 

 20081 41 ايػسق١ٝاملٓطك١ قاعد٠ 

 43883 114 املٓطك١ ادتٓٛب١ٝقاعد٠ 

 241481 2921 اجملُٛع
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 َٔاألحتًٌٝ خدَات طريإ 

 َا ًٜٞ : قٛاعد ايطريإع٢ً  ١َٛشع ٖـ 1433األَٔ يعاّ ( يعدد طًعات ٚضاعات طريإ 2-8دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

 طًعات ايطريإ

 ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً قٛاعد ايطريإ ٜتطح َا ًٜٞ :  ( طًع1519١) األَٔعدد طًعات طريإ بًؼ 

 ٔ إمجايٞ ايطًعاتَ (%39ْطبتٗا )طًع١ ٚ( 594) ايسٜاض َٓطك١قاعد٠ بًػت طًعات                                      

 َٔ إمجايٞ ايطًعات( %43ْٚطبتٗا )طًع١  (659) َٓطك١ َه١ املهس١َقاعد٠  بًػت طًعات

  َٔ إمجايٞ ايطًعات( %3ْٚطبتٗا )طًع١  (39)ايػسق١ٝ املٓطك١ قاعد٠  بًػت طًعات                                     

 َٔ إمجايٞ ايطًعات( %15ْٚطبتٗا )طًع١  (227) َٓطك١ عطريقاعد٠  بًػت طًعات               

 ٕضاعات ايطريا

 :َا ًٜٞ ٜتطح ايطريإ ( ضاع١ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً قٛاعد 1767.2ٖـ )1433 يعاّ األَٔبًؼ عدد ضاعات طريإ 

 ايٞ ضاعات ايطريإَٔ إمج( %45.5)( ضاع١ ْٚطبتٗا 804.2) َه١ املهس١َ َٓطك١ قاعد٠بًػت ضاعات طريإ 

 َٔ إمجايٞ ضاعات ايطريإ( %29.1) ْٚطبتٗا ١( ضاع514.4)َٓطك١ ايسٜاض قاعد٠ بًػت ضاعات 

 َٔ إمجايٞ ضاعات ايطريإ( %19.7) اــْٚطبتٗ ( ضاع348.4١) َٓطك١ عطريقاعد٠ بًػت ضاعات 

 ات ايطريإَٔ إمجايٞ ضاع( %5.6) اــْٚطبتٗ ( ضاع100.2١) َٓطك١ عطريقاعد٠ بًػت ضاعات 

 

   ساعة( 1.0)=  دقائق( 6) كل أن أساس على محتسبة الساعات الطيران جداول في:  مالحظة
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 أْٛاع طًعات طريإ األَٔ

 ٖـ1433 عاّ خالٍ األَٔ طريإ يكٛاعد ايطريإ ٚضاعات طًعات ْٛع١ٝ ٜٛضح( 2 ـــ 8) ددٍٚ

 اجملُٛع ايهًٞ يـ : عدد ايطًعات ٚايطاعات ايع١ًُٝ

 َطاْد٠ إضعاف ْكاذإ إطفا٤ 
 ايطاعات ايطًعات

 ضاعات طًعات ضاعات طًعات ضاعات طًعات ضاعات طًعات ايكاعد٠

 92323 913 44121 311 4129 48 22829 44 1129 94 قاعد٠ َٓطك١ ايسٜاض

 80321 191 40023 912 1024 22 4429 31 2020 29 ايػسب١ٝٓطك١ املقاعد٠ 

 20021 41 1424 11 2120 9 1029 21 0 0 قاعد٠ املٓطك١ ايػسق١ٝ

 43823 114 14321 291 0 0 4428 42 0 0 املٓطك١ ادتٓٛب١ٝقاعد٠ 

 241421 2921 2244921 2219 4128 93 18124 218 4129 41 اجملُٛع
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 حتًٌٝ أْٛاع طًعات طريإ األَٔ 

 َا ًٜٞ : ٖـ َٛشع١ ع٢ً املٓاطل1433( ألْٛاع طًعات طريإ األَٔ يعاّ 2-8ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

 طًعات املطاْد٠

 ٖـ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ايكٛاعد ٜتطح اآلتٞ :1433%( َٔ إمجايٞ طًعات ايطريإ يعاّ 79( طًع١ ٚبٓطب١ )1195استًت املستب١ األٚىل بعدد )

 %( َٔ إمجايٞ طًعات املطاْد49٠( طًع١ ٚبٓطب١ )591قاعد٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ بعدد )-

 %( َٔ إمجايٞ طًعات املطاْد36٠( طًع١ ٚبٓطب١ )426قاعد٠ َٓطك١ ايسٜاض بعدد )-

 %( َٔ إمجايٞ طًعات املطاْد13٠( طًع١ ٚبٓطب١ )156قاعد٠ َٓطك١ عطري بعدد )-

 %( َٔ إمجايٞ طًعات املطاْد2٠( طًع١ ٚبٓطب١ )22قاعد٠ املٓطك١ ايػسق١ٝ بعدد )-

 طًعات اإلْكاذ

 ٖـ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ايكٛاعد ٜتطح اآلتٞ :1433%( َٔ إمجايٞ طًعات ايطريإ يعاّ 17.9( طًع١ ٚبٓطب١ )272استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 %( َٔ إمجايٞ طًعات اإلْكاذ37( طًع١ ٚبٓطب١ )73قاعد٠ َٓطك١ ايسٜاض بعدد )-

 %( َٔ إمجايٞ طًعات اإلْكاذ36( طًع١ ٚبٓطب١ )71قاعد٠ َٓطك١ عطري بعدد )-

 %( َٔ إمجايٞ طًعات اإلْكاذ21ع١ ٚبٓطب١ )( ط42ًقاعد٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ بعدد )-

 اإلْكاذ طًعات إمجايٞ َٔ%( 6) ٚبٓطب١ طًع١( 12) بعدد ايػسق١ٝ املٓطك١ قاعد٠-

   ضاع١( 0.1= ) دقا٥ل( 6) نٌ إٔ أضاع ع٢ً ستتطب١ ايطاعات ايطريإ دداٍٚ يف:  َالسع١
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 األَٔضاعات طريإ 

 ٖـ1433 عاّ خالٍ األَٔ إطري يكٛاعد ايطريإ خدَات ٜٛضح (3 ـــ 8) ددٍٚ
 

 ايع١ًُٝ

 

 ادت١ٗ

 اجملُٛع ايهًٞ يعدد ايطاعات  َطاْد٠ إضعاف  إْكاذ  إطفا٤ 

 

 51434 33639 3635 11835 2235 قاعد٠ َٓطك١ ايسٜاض

 80432 70034 2033 7335 1030 ايػسب١ٝٓطك١ املقاعد٠ 

 10032 6337 1630 2035 030 قاعد٠ املٓطك١ ايػسق١ٝ

 34834 27436 0.0 7338 030 طك١ ادتٓٛب١ٝاملٓقاعد٠ 

 176732 137536 7238 28633 3235 اجملُٛع
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 َٔ حتًٌٝ ضاعات طريإ األ

 :َا ًٜٞ َٛشع٘ ع٢ً أْٛاع ايطًعات بايكٛاعد  األَٔ( يعدد ضاعات طريإ 4-8ٜتطح َٔ ادتدٍٚ )

 

 ٠ضاعات طريإ املطاْد

 اآلتٞ :ٜتطح ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ايكٛاعد ٖـ 1433%، َٔ إمجايٞ ضاعات ايطريإ يعاّ 78ٚ بٓطب١  ١( ضاع1375.6استًت املستب١ األٚىل بعدد )

 املطاْد٠ َٔ إمجايٞ ضاعات طريإ( %50.9)ضاع١ ٚبٓطب١  (700.4)بعدد  َٓطك١ َه١ املهس١َقاعد٠ -

 اْد٠املطَٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %24.4)ضاع١ ٚبٓطب١  (336.9)بعدد  َٓطك١ ايسٜاضقاعد٠ -

 املطاْد٠َٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %19.9)ضاع١ ٚبٓطب١  (274.6)بعدد  َٓطك١ عطريقاعد٠ -

 املطاْد٠َٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %4.6)ضاع١ ٚبٓطب١  (63.7)بعدد  املٓطك١ ايػسق١ٝقاعد٠ -

  ذعدد ضاعات طريإ اإلْكا

 :اآلتٞ ٜتطح  ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً ايكٛاعد ٖـ1433ايٞ ضاعات ايطريإ يعاّ َٔ إمج (%١16 )( ضاع١ ٚبٓطب286.3استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعدد )

 اإلْكاذَٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %41.3)ضاع١ ٚبٓطب١  (118.5)بعدد   َٓطك١ ايسٜاضقاعد٠ -

 اإلْكاذَٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %25.7)ٚبٓطب١ ( ضاع١ 73.8)بعدد  َٓطك١ عطريقاعد٠ -

 اإلْكاذَٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %25.6)ٚبٓطب١ ( ضاع١ 73.5)بعدد  َٓطك١ َه١ املهس١َقاعد٠ -

 اإلْكاذَٔ إمجايٞ ضاعات طريإ ( %7.1)ٚبٓطب١ ( ضاع١ 20.5)بعدد  املٓطك١ ايػسق١ٝقاعد٠ -

   ساعة( 1.0= ) دقائق( 6) كل أن أساس على محتسبة الساعات الطيران جداول في:  مالحظة
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 ايباب ايجاْٞ
ساالت ايطٛازٟ ٚايبالغات  ايتدخٌ يف عًُٝات

 ٖـ1435ايهاذب١ ٚايػٗدا٤ ٚاملصابني 
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 ٍٚايفصٌ األ

 ايطٛازئ ساالت يف ايتدخٌ عًُٝات
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 حتًٌٝ عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ

 املٓاطل ع٢ً َٛشع١ ٖـ1433 عاّ خالٍ ٚاملاد١ٜ ايبػس١ٜ ٚخطا٥سٖا ايطٛازئ ساالت يف ايتدخٌ عًُٝات ٜٛضح (1 ـــ 4) ددٍٚ

صٛاعل  ضٍٝٛ األضباب

 زعد١ٜ

زٜاح 

 ٚأعاصري

ٖبٛط 

 أزاضٞ

ْػاط 

 بسناْٞ

سسا٥ل  

 غابات

عٛاصو  استذاش غسم

 ز١ًَٝ

ارتطا٥س  إصاب١ ٚفـــا٠ اجملُٛع شالشٍ أَطاز اْٗٝاز

   املاد١ٜ

 املٓطك١

 1 1 1 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 1 1 ايسٜاض

 1 1 1 31 04 6 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 ايػسق١ٝ

 1 8 02 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 َه١ املهس١َ

 1 21 01 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 6 عطري

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 231011 4 1 63 1 05 1 1 1 1 1 1 1 38 01 1 ايكصِٝ

 1 04 1 22 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 ايباس١

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صتسإ

 1 1 4 03 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 5 داشإ

 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 تبٛى

 1 1 1 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 سا٥ٌ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ادتٛف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 231011 46 26 097 07 41 1 2 4 2 1 1 0 99 01 22 اجملُٛع



 

 

66 

 ًا( غدص46ٚإصاب١ ) ًاغدص (26ْتر عٓٗا ٚفا٠ )٥ًا طاز ًا( سادث197ٖـ إٔ ٖٓاى )1433( يعًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ يعاّ 2-3دٍٚ )ادتٜتطح َٔ 

ًٍ ٚ َا٥تإ ٚثالثٕٛ أيو َٚا١٥ ( 230.100املاد١ٜ بٓشٛ ) طا٥سارتٚقدزت   ايٞ :عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ ع٢ً املٓاطل ْالسغ ايتبتٛشٜع زٜا

 %( َٔ إمجايٞ اذتٛادخ ايطاز١٥ .32( سادثًا طاز٥ًا ٚبٓطب١ )63استًت املستب١ األٚىل بعدد ) : ايكصَِٝٓطك١ 

 ١٥ .%( َٔ إمجايٞ اذتٛادخ ايطاز26( سادثًا طاز٥ًا ٚبٓطب١ )51استًت املستب١ ايجا١ْٝ بعدد ):  َٓطك١ ايسٜاض

 اذتٛادخ ايطاز١٥ . %( َٔ إمجاي15ٞ( سادثًا  طاز٥ًا  ٚبٓطب١ )30استًت املستب١ ايجايج١ بعدد ):  املٓطك١ ايػسق١ٝ

 ٖـ .1433%( َٔ إمجايٞ عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ يعاّ 59ٚمتجٌ ٖرٙ املٓاطل زتتُع١ َا ْطبت٘ )

 

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ، ٚبتٛشٜع ذيو عًـ٢ املٓـاطل   50( سادثًا  ٚبٓطب١ )99ستب١ األٚىل بعدد )حتتٌ امل  ايسٜاح ٚاألعاصرئَ ادتدٍٚ أٜطًا صتد إٔ 

 ٖٞ :  سٜاح ٚاألعاصري٠ً يف سٛادخ ايطٛازئ بطبب ايصتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد

 %10بٓطب١   املٓطك١ ايػسق١ٝ %38بٓطب١   َٓطك١ ايكصِٝ %51بٓطب١  ايسٜاضَٓطك١ 

 

%( َٔ إمجايٞ عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ ٚبتٛشٜع ذيو ع٢ً املٓاطل صتد إٔ أنجس املٓاطل شٜاد٠ً يف 20( سادثًا ٚبٓطب١ )40استًت املستب١ ايجايج١ بعدد ) األَطازسٛادخ 

 ٖٞ :األَطاز  ت ايطٛازئ بطبب ساال

 %15 املٓطك١ ايػسق١ٝ بٓطب١  %30بٓطب١   ايباســ١ %37ايكصِٝ بٓطب١  

 . ٖـ1433%( َٔ زتُٛع عًُٝات ايتدخٌ يف ساالت ايطٛازئ يعاّ 70( َٔ ساالت ايطٛازئ َا ْطبت٘ )   األَطازـــ   ايسٜاح ٚاألعاصري) األضبابٚمتجٌ ٖرٙ 
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 جاْٞايفصٌ اي

 ايبالغات ايهاذب١
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 ايبالغات ايهاذب١

 ـٖـ1432/1433 عاَٞ خالٍ ايتػري ْٚطب١ اطلباملٓ ايعًُٝات يػسف ايهاذب١ ايبالغات ٜٛضح( 11 ـــ 1) ددٍٚ

 املٓاطل
 عدد ايبالغات

 ايٓطب١ ايتػٝري
 ٖـ1433 ٖـ1432

 %99 1 9 22 ايسٜاض

 %4 - 2- 41 44 ايػسق١ٝ

 %94 - 124- 210 304 َه١ املهس١َ

 %9 2 11 12 عطري

 %31 - 91- 12 224 املد١ٜٓ  املٓٛز٠

 %41 4 11 11 ايكصِٝ

 %11 - 20- 11 41 ايباس١

 %13 - 4- 3 22 صتسإ

 %12 - 14- 29 48 داشإ

 %89 - 14 - 3 14 تبٛى

 0 0 0 0 سا٥ٌ

 %30 1 4 9 ادتٛف

 %100 3 1 1 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 %39 - 419 - 303 411 اجملُٛع
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( 729َكابٌ ) ًاناذب ًا( بالغ404بًؼ عددٖا )ٚاييت ٖـ 1433( عدد ايبالغات ايهاذب١ اييت ٚزدت يػسف عًُٝات ايدفاع املدْٞ باملٓاطل يعاّ 22-2دٍٚ )ٜٛضح ادت

إٔ أنجس املٓاطل ٜتطح  ايدفاع املدْٞ باملٓاطل ٚبتٛشٜع ٖرٙ ايبالغات ع٢ً َدٜسٜات %( 45  –)بًا ٚبٓطب١ ناذًا ( بالغ325ٖـ أٟ بٓكص ٚقدزٙ )1432يعاّ  ًابالغ

 ْكصًا يف ْطب١ ايبالغات ايهاذب١ ٖٞ : 

 %61بٓطب١ داشإ  %64بٓطب١  صتسإ %85بٓطب١ تبٛى 

 شٜاد٠ يف بعض املٓاطل :إال إٔ ٖٓاى  بػهٌ عاّٚزغِ ايٓكص يف عدد ايبالغات ايٛازد٠ إىل غسف١ ايعًُٝات 

 ٖـ1432عاّ ايَكاز١ْ ب% 200اذتدٚد ايػُاي١ٝ شادت عدد ايبالغات ايهاذب١ فٝٗا بٓطب١ 

 ٖـ1432ايعاّ ١ْ بَكاز% 55فٝٗا بٓطب١ ايبالغات ايهاذب١ ت عدد شادايسٜاض 

 ٖـ1432عاّ ايَكاز١ْ ب% 40فٝٗا بٓطب١ ايبالغات ايهاذب١ ادتٛف شاد ت عدد 
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 جايحايفصٌ اي

 ٚاملصابٕٛ ايػٗدا٤
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ددٍٚ ٜٛضح أعداد ايػٗدا٤ ٚاملصابني َٔ زداٍ ايدفاع املدْٞ َٛشع١ ع٢ً َدٜسٜات ايدفاع املدْٞ 

 ٖـ 3143باملٓاطل يعاّ 

 

 ت اصاباإل ايٛفٝات املٓطك١

 19 0 ايسٜاض

 26 0 ايػسق١ٝ

 18 0 َه١ املهس١َ

 12 0 عطري

 13 0 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 5 1 ايكصِٝ

 1 0 ايباس١

 4 0 صتسإ

 3 0 داشإ

 6 0 تبٛى

 4 0 سا٥ٌ

 1 0 ادتٛف

 0 0 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 112 1 اجملُٛع
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 سابعايفصٌ اي
 ٖـ1433أعُاٍ اذتر 
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موظفين   أفراد   الضباط

 ػازن١ يف ١َُٗ اذتر إسصا١ٝ٥ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ امل

 ايعدد سطب ارتط١ ايف١٦

 1467 ضباط

 11902 أفساد

 268 َٛظفني

 13637 زتُٛع املػازنني
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 إسصا٥ٝات ايك٣ٛ ايبػس١ٜ سطب ادتٗات املػازن١

 اجملُٛع َدْٝني أفساد ضباط ادت١ٗ

 419 31 224 164 املدٜس١ٜ ايعا١َ

 8512 126 7537 849 قٝاد٠ اذتر

 2220 6 2080 134 إداز٠ ايعاص١ُ املكدض١

 242 0 1691 134 َدٜس١ٜ ٚإداز٠ املد١ٜٓ املٓٛز٠

 1845 20 220 22 ايفسم املٛمس١ٝ

 399 85 150 164 دعِ ١َُٗ اذتر

 13637 268 11902 1467 اجملُٛع
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 إسصا٥ٝات بٓٛعٝات اذتٛادخ اي١َٝٛٝ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ يف اذتر

   ادت١ٗ

 صوايٛ

  

ايعاص١ُ 

 املكدض١

 اجملُٛع َصديفــــــــــ١ عسفـــــات َٓــــ٢

  

 ايٓٛعٝــــ١

 سٛادخ اذتسٜل

 95 4 13 26 52 ايعدد

 0 0 0 0 0 اإلصابات

 0 0 0 0 0 ايٛفٝات

 عًُٝات اإلْكاذ

 79 2 9 16 52 ايعدد

 1 0 0 1 0 اإلصابات

 0 0 0 0 0 ايٛفٝات

 ضعاف١ٝايعًُٝات اإل

 1 0 1 0 0 ايعدد

 0 0 0 0 0 اإلصابات

 0 0 0 0 0 ايٛفٝات
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 ٚسدات ايطٛازٟ ٚاإلضٓاد باذتر

 ٚسد٠ إطفا٤

 ٚسد٠

 ٚسد٠ إضٓاد
ٚسد٠ إْكاذ 

 َا٥ٞ

ٚسد٠ ايتدخٌ 

 باملٛاد ارتطس٠

ٚسد٠ ايتدخٌ يف 

سٛادخ اْٗٝازات 

 املباْٞ ٚايصالشٍ

زتُٛع١ 

 ضٓٛزنٌ
 زتُٛع١ ضالمل

زتُٛع١ املعدات 

 ايجك١ًٝ
 إْكاذ ٚإضعاف

3 5 5 20 1 1 1 1 1 

 

 ٖـ 1433ددٍٚ تٛشٜع ايٛسدات املٝدا١ْٝ املػازن١ بتٓفٝر امل١ُٗ بكٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ باذتر يعاّ 

 ٚسدات دفاع َدْٞ َٓاطل دفاع َدْٞ ادت١ٗ

 48 5 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس ٢َٓ

 65 0 إداز٠ ايدفاع املدْٞ بايعاص١ُ املكدض١

 37 5 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس عسفات

 15 3 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس َصديف١

 165 13 اجملُٛع
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 ٖـ 1433باذتر يعاّ  ٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ املػازن١ايك٣ٛ اإلي١ٝ يك

 ادت١ٗ

ضٝازات 

ايكٝاد٠ 

ٚاإلضٓاد 

 املٝداْٞ

ايدزادات 

 ايٓاز١ٜ

اآليٝات 

ٚايطٝازات 

ايف١ٝٓ 

 ْد٠املطا

اآليٝات 

ٚاملعدات 

 ايجك١ًٝ

 171 71 104 قٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ باذتر

14 
 169 264 131 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس ٢َٓ

 14 195 105 عسف١ قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس

 55 95 54 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس َصديف٘

 35 150 13 40 ٚاإلضٓاد ئقٛات ايطٛاز

 20 189 278 148 املدْٞ بايعاص١ُ املكدض١إداز٠ ايدفاع 

 10 206 111 155 َدٜس١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠

 0 88 0 0 ١ٝ خازز املػاعسمسايٛسدات املٛ

 79 1042 1027 737 اجملُٛع

 2885 اجملُٛع ايهًٞ

 

 



 

 

78 

 

 ٖـ 1433تٛشٜع طا٥سات طريإ األَٔ بكٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ ذتر عاّ 

 اجملُٛع S-434 S-701 S-92 ايٓٛع

 19 3 4 12 ايعدد

 

 

 ٖـ 1433ددٍٚ تٛشٜع زتُٛعات اإلغساف ايٛقا٥ٞ ٚدٚزٜات ايطال١َ باذتر يعاّ 

 ادت١ٗ
 َٓاطل دفاع َدْٞ

 دٚزٜات ايطال١َ
 عدد األفساد عدد اجملُٛعات

 194 1004 251 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس ٢َٓ

 115 0 0 إداز٠ ايدفاع املدْٞ بايعاص١ُ املكدض١

 138 1184 296 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس عسفات

 68 156 39 قٝاد٠ ايدفاع املدْٞ مبػعس َصديف١

 515 2344 586 اجملُٛع
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 ايحجاي ايباب
 

 

 

 

 

 

 

  ايطال١َ ٚأعُاٍ ايتدزٜب١ٝ األْػط١
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 ايفصٌ األٍٚ

 ايتدزٜب
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 ٖــ1432/1433 ايتدزٜيب ايعاّ خالٍ ٚاملتدزبني ايدٚزات بأعداد إسصا٥ٞ ددٍٚ

 دزبنيعدد املت عدد ايدٚزات

374 10976 

 

 .  ٚايف٦ات ايستب ملدتًو ًاَتدزب( 8301) يعدد املًُه١ ٚخازز داخٌ تدزٜب١ٝ دٚز٠( 450) عكد مت أْ٘ أعالٙ ادتدٍٚ ٜٛضح

 

 ٖــ1432/1433 ايتدزٜيب ايعاّ خالٍ املتدزبني ٚف٦ات ايدٚزات عكد بأَانٔ إسصا١ٝ٥

 عدد ايدٚزات ادت١ٗ 
 عدد املتدزبني

 ْٝنيَد أفساد ضباط

 - 1 71 26 خازز املًُه١ 

 18 460 243 105 ) خازز دٗاش ايدفاع املدْٞ(ٚداخٌ املًُه١ 

 25 9666 492 243 َعٗد ايدفاع املدْٞ َٚسانص ايتدزٜب َٚسنص ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚايٓػاط ايسٜاضٞ

 43 10127 806 374 اجملُٛع

 10976 إمجايٞ عدد املتدزبني
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 ٖــ1432/1433 ايتدزٜيب ايعاّ خالٍ ٚأعدادِٖ املتدزبني ف٦ات

 عدد املتدزبني ايتصٓٝو ّ

 926 ضباط 1

 10127 ضباط صو ٚدٓٛد 2

 43 َٛظفني 3

 10976 اجملُٛع

 

 %( 11.2) ٚبٓطب١( 926) ضباط عدد ميجٌ سٝح ٚأعدادِٖ املتدزبني ف٦ات ٜٛضح( 2ـــ1) دٍٚادت

 ( %0.5) ٚبٓطب١( 43) بعدد نياملٛظف ٚأخريًا( %88.3) ٚبٓطب١( 10127) ٚادتٓٛد ايصو ٚضباط
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   املًُه١ ٚداخٌ خازز ايطابك١ األعٛاّ َٔ املطتُس٠ ايتدزٜب١ٝ ٚايرباَر ايدزاضات

 

  نياملتدزب ٚأعداد ايدٚزات تًو ٜٛضح ددٍٚ ًٜٞ ٚفُٝا ، املًُه١ ٚخازز داخٌ ايطابك١ األعٛاّ خالٍ ايتدزٜب١ٝ ٚايرباَر ايدزاضات َٔ زتُٛع١ َتابع١ مت

 عدد ايدٚزات ادت١ٗ
 عدد املتدزبني

 َدْٝني أفساد ضباط

 2 0 36 37 خازز املًُه١ 

 0 4 33 28 داخٌ املًُه١ ) خازز دٗاش ايدفاع املدْٞ(

 2 4 69 65 اجملُٛع

 75 إمجايٞ عدد املتدزبني
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 ٖـ1433 يعاّ املدْٞ ايدفاع دٗاش داخٌ عكدت اييت ايتدزٜب١ٝ ٚايرباَر ايدزاضات

 

 عدد ايدٚزات ادت١ٗ ّ
 عدد املتدزبني

 اجملُٛع َٛظفني أفساد ضباط

 869 25 469 375 35 َعٗد ايدفاع املدْٞ 1

 1615 0 1615 0 22 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ ايسٜاض 2

 1830 0 1813 17 27 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ باملٓطك١ ايػسق١ٝ 3

 1499 0 1499 0 18 مبٓطك١ عطريَسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ  4

 538 0 532 6 24 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 5

 1568 0 1547 21 27 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ َه١ املهس١َ 6

 494 0 494 0 15 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ سا٥ٌ 7

 665 0 662 3 17 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ ايكصِٝ 8

 407 0 407 0 12 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ صتسإ 9

 265 0 250 15 19 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ ادتٛف 10

 251 0 250 1 16 َسنص تدزٜب ايدفاع املدْٞ مبٓطك١ تبٛى 11

 182 0 128 54 11 َسنص تدزٜب ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚايٓػاط ايسٜاضٞ 12

 10183 25 9666 492 243 عاجملُٛ

 10183 اإلمجايٞ ايهًٞ يعدد املتدزبني
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 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايطال١َ أعُاٍ
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 ٖـ3143خالٍ عاّ  اشايتٗاددٍٚ ٜٛضح عدد املباْٞ اييت مت 

 عدد املباتٞ اييت مت اشايتٗا املٓطك١

 14 ايسٜاض

 4 َه١ املهس١َ

 11 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 202 ايػسق١ٝ

 2 عطري

 13 ايكصِٝ

 8 ايباس١

 0 تبٛى

 221 سا٥ٌ

 0 صتسإ

 0 داشإ

 0 ادتٛف

 24 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 422 اجملُٛع
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 ٖـ3143عدد املدايفات ظُٝع َٓاطل املًُه١ يعاّ 

 املبايؼ املاي١ٝ عدد املدايفات املٓطك١

 940000 13 ايسٜاض

 2012800 244 َه١ املهس١َ

 40900 4 املد١ٜٓ املٓٛز٠

 941000 44 سق١ٝايػ

 139800 410 عطري

 211000 10 ايكصِٝ

 82000 20 ايباس١

 40900 1 تبٛى

 31000 22 سا٥ٌ

 41000 1 صتسإ

 104900 40 داشإ

 0 0 ادتٛف

 0 0 اذتدٚد ايػُاي١ٝ

 4431200 421 اجملُٛع

 



 

 

88 

 ٖـ3143خالٍ عاّ املٛدٛد٠ ايطال١َ  أدٗص٠
َه١  ايسٜاض طك١املٓ                              

 املهس١َ

املد١ٜٓ 

 املٓٛز٠

اذتدٚد  تبٛى داشإ صتسإ ايباس١ سا٥ٌ عطري ايػسق١ٝ

 ايػُاي١ٝ

 اجملُٛع ايكصِٝ ادتٛف 

 ايصٓو                

 78 5 2 2 2 4 2 2 2 6 14 8 13 16 ضٝاز٠ َفتؼ ضال١َ

 1116 72 40 39 62 44 108 51 50 68 160 102 189 131 دٗاش اختباز نٛاغو ايدخإ

 88 3 6 3 11 0 8 11 0 20 0 5 12 9 ضهني زدٌ ضال١َ

 210 17 10 9 15 13 9 11 7 18 24 21 34 22 دٗاش اختباز ايهٛاغو اذتساز١ٜ

 740 38 35 0 68 80 4 80 4 39 77 100 151 64 خٛذ٠ زدٌ ضال١َ

 298 24 8 6 19 14 10 20 7 45 34 16 32 63 4×4دٝب قصري 

 39 4 1 0 3 2 1 1 4 4 4 5 5 5 دٗاش قٝاع قدز٠ املطد١

 80 3 4 0 12 10 5 1 7 15 3 10 5 5 نػاف ٜدٟٚ يكا٥دٟ ايدزادات

 1103 79 2 0 66 0 0 13 0 85 149 236 318 155 أغسط١ عانط١ يكا٥دٟ ايدزادات

 51 3 0 0 3 6 0 6 1 7 5 6 9 5 طاٚي١ يكسا٠٤ املدططات

 319 4 0 0 4 0 0 0 0 2 22 51 191 45 ١دزادات ْاز١ٜ يًطالَ

 365 23 7 8 23 23 20 12 11 23 94 41 48 32 دٗاش نايٝرب يكٝاع مسان١ األْابٝب

 5592 372 130 141 282 320 400 270 198 454 602 770 845 808 عًب غاش الختباز نٛاغو ايدخإ

 59 5 2 2 2 4 2 4 2 6 9 5 9 7 دٗاش قٝاع غد٠ ايطٛضا٤

 312 21 13 15 26 25 21 28 19 27 29 27 29 32 ايهػو ع٢ً صالس١ٝ ايتأزٜض دٗاش

 28 0 0 2 1 3 0 2 1 6 3 4 5 1 4×4دٝب طٌٜٛ 

 129 7 6 6 8 7 7 7 10 15 16 13 14 13 دٗاش قٝاع ادتٗد ايهٗسبا٥ٞ

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 دزادات ْاز١ٜ يًكٝادات

 1679 رايدزادات ايٓاز١ٜ يف شتصٕٚ اذت
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 مت

 ٚتٛفٝك٘ اهلل بعٕٛ


