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خدمات األمن والقضاء

CHAPTER VII
JUDICIAL AND SECURITY

SERVICES



JUDICIAL AND SECURITY SERVICESخدمات األمن والقضاء

ي الخدمات التعليمية شهدت دولة  قطر تطورًا ملحوظًا 
رة فقد شهدت أيضا تطورًا  ي األونه األخ والصحية والثقافية 
ر  ي خدمات القضاء واألمن  حيث أنفقت الدولة الكث مماثاًل 
ي السمة الحضارية  من أجل أمن وسالمة املواطن واملقيم و

للدولة الحديثة .

The achievements observed in education, 
health and cultural services in Qatar is 
accompanied by smilar achievements in judicial 
and security services. Much is spent to meet 
security and safety both for citizens and 
residents a notion of modern state.

ن والقضايا املرفوعة  يشمل هذا الفصل عدد القضاة واملحام
ا ، كما يشمل قضايا  أمام املحاكم واألحكام الصادرة بشأ

حوادث املرور والطرق حسب سبب الحادث ونوع األصابة ، كما 
ى خدمات الدفاع املدني من مكافحة للحرائق وعمليات  يشمل ع

األنقاذ واألغاثة األخرى .

This chapter includes the number of judges, 
lawyers, and cases raised in courts and the 
sentences, passed by courts also covers issues 
and road traffic accidents by cause of accident 
and type of injury, as well as the services of 
civil defense fire fighting and rescue operations 
and other relief services.

مصدر بيانات هذا الفصل 
ى للقضاء * املجلس األع

* وزارة الداخلية
* النيابة العامة

The Sources of the data 
* Supreme judicial council
* Ministry of the Interior
* Attorney plenary



Table No. (1)جدول رقم (١)

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

505606707707نائب رئيس بمحكمة التمييز
Vice-President,Supreme 
Court

16016140141601620020Judge,Supreme Courtقاضي بمحكمة التمييز

505404404303President,Court of Appealرئيس محكمة االستئناف

10010808909909نائب رئيس بمحكمة االستئناف
Vice-President,Court of 
Appeal

42042480484804852052Judge,Court of Appealsقاضي بمحكمة االستئناف

45045500505005056056رئيس بالمحكمة االبتدائية
President,Court of First 
Instance

65166692716927171273Judge,Court of First Instanceقاضي بالمحكمة االبتدائية

12113121131411515217Assistant Judgeمساعد قاضي

2002202211321421732202334237Totalالمجموع

 القضاة القطريون العاملون بالمحاكم حسب النوع

QATARI JUDGES SERVING AT COURTS BY GENDER
2011 - 2014

2011

Job Titleالمسمى الوظيفي

٢٠١١ - ٢٠١٤

2014 20122013



Table No. (2)جدول رقم (٢)

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

المجموع
Total

10215117527Qatarisقطريون

224101Other G.C.Cبقية دول مجلس التعاون

43043000Other Arabsعرب اخرون

12113000Foreignاجانب

15918177628Totalالمجموع

10317120718Qatarisقطريون

325000Other G.C.Cبقية دول مجلس التعاون

68068000Other Arabsعرب اخرون

12113000Foreignاجانب

18620206718Totalالمجموع

11417131426Qatarisقطريون

325011Other G.C.Cبقية دول مجلس التعاون

68068000Other Arabsعرب اخرون

527000Foreignاجانب

19021211437Totalالمجموع

11121132448Qatarisقطريون

235011Other G.C.Cبقية دول مجلس التعاون

68068000Other Arabsعرب اخرون

527000Foreignاجانب

18626212459Totalالمجموع

٢٠١٤2014

 المحامون حسب النوع والجنسية

LAWYERS BY GENDER AND NATIONALITY
2011 - 2014

محامون تحت التدريب
 Lawyers under

training

محامون مشتغلين
Lawyers working

٢٠١١ - ٢٠١٤

                         المھنة

الجنسيه والسنة

                   Occupation           

Year & Nationality   

٢٠١٣2013

٢٠١٢2010

٢٠١١2011



Table No. (3)جدول رقم (٣)

قضايا 
الجنايات

 Criminal
cases

قضايا الجنح
Misdemea

nor

قضايا 
الجنايات

 Criminal
cases

قضايا الجنح
Misdemea

nor

قضايا 
الجنايات

 Criminal
cases

قضايا الجنح
Misdemea

nor

قضايا 
الجنايات

 Criminal
cases

قضايا الجنح
Misdemea

nor

جرائم متعلقة بأعمال الموظفين 
العاميين

221351612159416114Crimes against civil servants activities

028011020010intellectual property rights offensesجرائم حقوق المكية الفكرية

75444501225463432566250Crimes against human bodyجرائم واقعة على النفس

 1414218018521761412Sexual and more crimesجرائم جنسية وخلقية

642380667128846806476518Drugs and alcoholic crimesجرائم المخدرات والمسكرات

5122883873424531,313375453Crimes against others money and propertyجرائم واقعة على األموال + األمالك

7212210239215134125Crimes violating the laws of public trustجرائم مخالفة قوانين الثقة العامة

01,0000715082302,028Crimes of violation of environmental lawsجرائم مخالفة قوانين البيئة

جرائم مخالفة قوانين الھجرة 
واألقامة

07,514010,14307,84607,958
Crimes violating the laws of immigration and 
residency

023,422016,750017,819018,615Cheques casesقضايا الشيكات

03,0964553,03102,99703,659Crimes of violation of traffic lawsجرائم مخالفة قوانين المرور

000000016Otherأخرى

2,14336,0712,30831,6542,07632,1711,70833,748Totalالمجموع

Misdemeanor cases: crimes punishable by imprisonment for a term not exceeding 3 years or a 
monetary penalty of not more than  1000 Q.R. 

Criminal cases: crimes punishable by death or life imprisonment or imprisonment in excess of 3 
years.

قضايا الجنح: جرائم يعاقب عليھا القانون بالحبس لمدة ال تزيد عن ٣ سنوات أو الغرامة التي ال تزيد عن 
١٠٠٠ لایر قطري .  

قضايا الجنايات: جرائم يعاقب عليھا القانون باإلعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد عن ٣ سنوات .

2011 - 2014

2011

 Type of crime 

2014

نوع الجريمة

20122013

القضايا المرفوعة للمحاكم حسب نوع القضية ونوع المحكمة

CASES RAISED IN COURTS BY TYPE OF CASE AND COURT
٢٠١١ - ٢٠١٤



Table No. (4)جدول رقم (٤)

عدد القضايا
عدد البالغات 
المحفوظة

Number of 
Cases

Number of 
Closed Reports 

17,98816,66016,45311,1693,276Issuing Bad Checksإصدار شيكات بدون رصيد

 4,4484,1794,5375,086256Trafficقضايا المرور

8,2053,9818,6167,673722 قضايا العمل لدى غير الغير
Working for other than the 
sponsor 

4,7443,9632,5249261,342Theft-related casesقضايا السرقة

2,9172,7052,0791,7301,426Civil Assault casesقضايا االعتداء

1,6821,6361,8701,19376قضايا المخالفات البيئة والبناء
Environmental  and 
construction  violations

 1,4381,126808264259Damage to fundsقضايا إتالف المال ونقل الحدود

1,1411,1291,1792,084201Fraud casesقضايا االحتيال

902873781533609Defamation and Libel cases قضايا القذف والسب

1,03591894900Work Injury Casesإصابة عمل

60762162161427Narcotics Casesقضايا المخدرات

399289339252213Forgery Casesقضايا التزوير

1191344261455Fire and arson casesقضايا الحريق

أزعاج السلطات أو األزعاج عن 
طريق الھاتف

417334260128185
Disturbing the authorities 
or  Harassing phone calls 

 36641641797240Menanceقضايا التھديد

قضايا انتھاك حرمة المساكن وملك 
الغير

506431238175120
Undermining of Dignity and 
Sanctity of Home and 
Property

4254873981,47958Alcohol and gamblingقضايا الخمور والقمار

468497276335Harassing Femaleقضايا التعرض ألنثى

7270482021Public Funds Casesقضايا األموال العامة

 1561378830650State Securityقضايا أمن الدولة

 10Forced labour......قضايا السخرة واإلكراه على العمل

35Juvenile cases......قضايا األحداث

 قضايا اإلختالس واإلضرار بالمال 
العام

......814
 Embezzlement, and 
damage to public property

قضايا التحريض على الفسق 
والفجور والبغاء

......2312
Inciting debauchery and 
prostitution 

 3412Begging cases......قضايا التسول

 12927Customs......قضايا الجمارك

 711Kidnapping......قضايا الخطف والقبض والسخرة

 97Bribery......قضايا الرشوة

قضايا الزنا والجرائم الواقعه على 
العرض

......168144
Adultery and Crimes 
against Chastity

215266...... قضايا الفعل الفاضح المخل بالحياء
Scandalous and Indecent 
Acts

 قضايا تشغيل وتعريض األطفال 
للخطر

......54
Child labour and Exposing 
Children to Danger

2133Computer Crimes......قضايا جرائم الحاسب اآللي

Type of Cases and Closed 
Reports

عدد القضايا والبالغات حسب النوع
٢٠١١ - ٢٠١٤

 NO. OF CRIMES BY TYPE
2011 - 2014

201120122013نوع القضايا والبالغات المحفوظة

2014



Table No. (4)جدول رقم (٤)

عدد القضايا
عدد البالغات 
المحفوظة

Number of 
Cases

Number of 
Closed Reports 

Type of Cases and Closed 
Reports

عدد القضايا والبالغات حسب النوع
٢٠١١ - ٢٠١٤

 NO. OF CRIMES BY TYPE
2011 - 2014

201120122013نوع القضايا والبالغات المحفوظة

2014

1,107226Borders Crimes......قضايا جرائم الحدود

قضايا حماية المنشآت الكھربائية 
والمالية

......47725
Crimes against Protection 
of the Electrical and Water 
Public Installations 

386114Breach of Trust......قضايا خيانة األمانة

9,4259,7698,7573,1985,244Otherأخرى

57,03849,94251,48539,81015,615Totalالمجموع

Not available .... غير متوفر



(٥) Table No. (5)دول رقم

                          السنة

النيابات
2011201220132014

                                               Year

procuratorates

Public Prosecution ..2,1681,7791,019النيابة الكلية

659599445418Juvenile Prosecutionنيابة األحداث

Family Prosecution 21314289نيابة االسرة

Public Funds Prosecution 72704862نيابة األموال العامة

Environment Prosecution 1,6821,6361,8702,664نيابة البيئة

Cassation and Appeal Prosecution 103450نيابة التمييز واالستئناف

Al-Janoub Prosecution 1,4191,6921,7001,643نيابة الجنوب

2,6992,4972,7932,913Al-Rayyan Prosecutionنيابة الريان

675Al-Rayyan Public Prosecution......نيابة الريان الكلية

1,6751,7291,4091,342Al-Shamal Prosecutionنيابة الشمال

866Capital Public Prosecution......نيابة العاصمة الكلية

Drugs Prosecution 607621621836نيابة المخدرات

Traffic Prosecution 4,4484,1794,5376,281نيابة المرور

State Security Prosecution 15613788116نيابة أمن الدولة

Enforcement Prosecution 17,98816,66016,4530نيابة تنفيذ األحكام

Dukhan Prosecution 4,5864,3663,3443,633نيابة دخان

4,9524,9384,2974,122East Capital Prosecutionنيابة شرق العاصمة

8,2053,9818,6168,854Residency Affairs Prosecutionنيابة شؤون اإلقامة

5,7005,0273,8583,432West Capital Prosecutionنيابة غرب العاصمة

16,499Cheques cases......قضايا الشيكات

57,03849,94251,48554,445Totalالمجموع

Not available ..غير متوفر

(٤) في حالة  سب إفادة النيابة العامة تختلف أعداد البالغات عن جدول رقم
مقارنة بسبب أن البالغات إذا تم تصنيفھا حسب نوع الجريمة فإنه من الممكن

 يظھر لھا أكثر من تصنيف وٌيحسب مرة واحدة في البالغات الواردة.

According to testimony Attorney plenary the number of crime reports 
differs from Table (4) in case of comparison, because if crime reports are 
classified by type of crime, they might have more than one classification. 
Nevertheless, they will be counted once in incoming reports.

 أعداد البالغات حسب النيابات
٢٠١١ - ٢٠١٤

NUMBER OF REPORTS BY PROSECUTORS
2011 - 2014



Table No. (6)جدول رقم (٦)

المجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكور
MalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotal

1020123643216656213,0351,2543714,32613,4091,28820314,900Issuing Bad Checksإصدار شيكات بدون رصيد

 9010912,397859103,3922,08593132,1914,5721799235,674Trafficقضايا المرور

51173,5029791,4905,9712,810723303,5636,3171,7031,5219,541 قضايا العمل لدى غير الكفيل
Working for other than the 
sponsor 

592061268704547922,08237372,4622,4094454613,315Theft-related cases قضايا السرقة

17371181686603321,0783,184283133,4804,0433503464,739Civil Assault casesفضايا االعتداء

200219529281,1253754438357269321,510قضايا المخالفات البيئية والبناء
Environmental  and 
construction  violations

 1610174549914851815253557920101700Damage to fundsقضايا اتالف المال ونقل الحدود

50059091272261,97221552,1922,0672241322,423Fraud cases قضايا االحتيال

310233943610923992623651,1671,0512721161,439Defamation and Libel casesقضايا القذف والسب

0000000Work Injury Casesإصابة عمل

1001183570258690636998741173958Narcotics Cases قضايا المخدرات

0000656521234513824915164454614Forgery Casesقضايا التزوير

10014048524230454734898Fire and arson cases قضايا الحريق

ازعاج السلطات أو اإلزعاج عن 
طريق الھاتف

131014275801122254202672654880393
Disturbing the authorities or  
Harassing phone calls 

 7007371711092632522903072673406Menance قضايا التھديد

قضايا انتھاك حرمة المساكن 
وملك الغير

2103281633773287304013589033481
Undermining of Dignity and 
Sanctity of Home and Property

71083102543662,0962842,1282,41331582,502Alcohol and gamblingقضايا الخمور والقمار

2910304912103164511870598589100103792Harassing Femaleقضايا التعرض ألنثى

0000739194931535661072Public Funds Cases قضايا األموال العامة

قضايا امن الدولة - الطيران 
المدني

00001299414217381182302175324State security - Civil Aviation

قضايا امن الدولة - مكافحة 
األرھاب

0000000010011001
State security - Combating 
Terrorism 

0000201627340236541863قضايا امن الدولة الخارجي
Crimes against External State 
Security

00001034501660410قضايا امن الدولة الداخلي
Crimes against Internal State 
Security

 قضايا السخرة واإلكراه على 
العمل

0000100100001001Forced Labor

                          النوع 

   نوع البالغات

المجموعبالغ +١٦غير معرف  *قاصر  -  ١٦

أعداد المتھمين في البالغات حسب النوع والعمر
٢٠١٤

Number of defendants by sex and age
2014

                               Gender 

       Type of Case

Minor - 16UnknownAdult +16Total



Table No. (6)جدول رقم (٦)

المجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكورالمجموعغير مدخل**اناثذكور
MalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotalMalesFemalesUnrecordedTotal

                          النوع 

   نوع البالغات

المجموعبالغ +١٦غير معرف  *قاصر  -  ١٦

أعداد المتھمين في البالغات حسب النوع والعمر
٢٠١٤

Number of defendants by sex and age
2014

                               Gender 

       Type of Case

Minor - 16UnknownAdult +16Total

 قضايا الخطف والقبض 
والسخرة

00001023361037371240Kidnapping

200251065005121013Juvenile casesقضايا اآلحداث

قضايا اإلختالص واإلضرار 
بالمال العام

000071412182121253533
 Embezzlement, and damage 
to public property

قضايا التحريض على النفس 
والفجور والبغاء

000022450240745226078
Inciting debauchery and 
prostitution 

 02025016374142426250Begging casesقضايا التسول

 0000490136210230105151313167Customsقضايا الجمارك

010170310161219232530Briberyقضايا الرشوة

قضايا الزنا والجرائم الواقعة 
على العرض

1500152091039325170049536017910549
Adultery and Crimes against 
Chastity

قضايا تشغيل ، تعرض األطفال 
للخطر

00001146320543411
Child labour and Exposing 
Children to Danger

00004028323370403772872Computer Crimesقضايا جرائم الحاسب اآللي

12101317144802951,52724511,7731,710290812,081Borders Crimesقضايا جرائم الحدود

قضايا حماية المنشأت 
الكھربائية والمائية العامة

10012444664948210831075466578
Crimes against Protection of 
the Electrical and Water Public 
Installations 

قضايا الفعل الفاضح المخل 
بالحياء

161017439951473665914264256996590Scandalous and Indecent Acts

0000877331274543514905414234617Breach of Trustقضايا خيانة األمانة

13201524331324598868111159941,1241443391,607Closed Casesقضايا محفوظة

951211081,2812083,0004,4895,971736196,7267,3479563,02011,323Otherأخرى

60537564710,4521,6549,21121,31741,7484,91017346,83152,8056,6019,38968,795Totalالمجموع

Date of birth is not entered from the source ** غير معرف: لم يتم إدخال تاريخ الميالد من المصدر

Gender is not entered from the source **** غير مدخل: لم يتم إدخال النوع من المصدر



Table No. (7)جدول رقم (٧)

السنة
وفاة

Death 
    اصابة بليغة 
Sever injury

 اصابة خفيفة
Slight injury

تلفيات مادية
 Physical
Damages

المجموع
Total 

 Year

٢٠٠٩1914131,9142,5615,0792009

٢٠١٠1983437272,9094,1772010

٢٠١١1732393499051,6662011

٢٠١٢1573912,8861983,6322012

٢٠١٣1874353,2731194,0142013

٢٠١٤1805304,379555,1442014

 الحوادث المرورية ( قضايا)

TRAFFIC ACCIDENTS (CASES)
2009 - 2014

٢٠٠٩ - ٢٠١٤



Graph No. (1) شكل رقم   
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TRAFFIC ACCIDENTS (CASES) 

2009 - 2014

وفاة
 Death

اصابة بليغة     
Sever injury

اصابة خفيفة 
Slight injury

تلفيات مادية
Physical 

Damages  



Table No. (8)جدول رقم (٨)

 وفـــــاة   سبب الحادث
Death

اصابة بليغة 
 Sever
injury

اصابة خفيفة
 Slight
injury

تلفيات مادية
 Physical
Damages

المجموع
Total

Cause of the accident

18554874564Deviation from the roadاالنحراف عن الطريق

802541,726402,100Careleessnessاالھمال

314910108Overtakingالتجاوز

3966785Driving backwardالرجوع للخلف

 3510018Speedالسرعة

138012Driving in the opposite directionالسير عكس االتجاه

فقدان السيطرة على عجلة 
القيادة

00000Loosing control on steering wheel

3436043Escapeالھروب

00000Blown up tireانفجار إطار السيارة

00000Not giving priorityعدم إعطاء أفضلية السير

21771191Violating trafic lightsقطع اإلشارات الضوئية

144997811,042Not leaving aspaceعدم ترك مسافة

6488182874Crossing the roadقطع الطريق

181210040Neglect and lack of attentionإھمال وعدم االنتباه

41015029Driving without a licenseالقيادة دون رخصة

00000Loose Animalsحيوانات سائبة

تحت تأثير المسكرات والمواد 
المخدرة

32055078
Under the influence of alcohol and 
drugs

 00000Weather conditionsبسبب األحوال الجوية

00000Road Conditionبسبب حالة الطريق

عدم تأمين وقوف المركبة / 
عدم تأمين الحمولة

00000
Failing to secure parking and vehicle / 
non-secure load

22308060Other أخرى

1805304,379555,144Totalالمجموع

الحوادث المرورية حسب سبب الحادث (قضايا)

TRAFFIC ACCIDENTS BY CAUSE 
OF THE ACCIDENT (CASES)

٢٠١٤

2014



Table No. (9)جدول رقم (٩)

السنة
وفاة

Death 
    اصابة بليغة 
Sever injury

 اصابة خفيفة
Slight injury

المجموع
Total 

  Year

٢٠٠٩2235443,8864,6532009

٢٠١٠2285463,9494,7232010

٢٠١١2055844,6355,4242011

٢٠١٢2045935,2146,0112012

٢٠١٣2466425,9556,8432013

٢٠١٤2386366,8407,7142014

المتوفون والمصابون في الحوادث المرورية

DEATHS AND INJURED IN TRAFFIC ACCIDENTS

٢٠٠٩ - ٢٠١٤

2009 - 2014



Graph No. (2) شكل رقم
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 المتوفون والمصابون في حوادث الطرق 
Deceased and injured in road accidents

2009 - 2014
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Sever injury
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Table No. (10)جدول رقم (١٠)

                موقع المصاب

السنة

سائق 
Driver 

راكب
Passenger 

مشاه 
Pedestrians

المجموع
Total

               Location of                  
                     Injured

Year

٢٠٠٩9458712232009

٢٠١٠9163742282010

٢٠١١8362602052011

٢٠١٢6977582042012

٢٠١٣11174612462013

٢٠١٤9773682382014

2009 - 2014

المتوفون في الحوادث المرورية حسب موقع المصاب

DEATHS IN TRAFFIC ACCIDENT BY LOCATION OF INJURED

٢٠٠٩-٢٠١٤



Table No. (11)جدول رقم (١١)

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

342937267827991639138256175287Qatarisقطري

3052009171106719281922G.C.Cدول مجلس التعاون

1819160705291725690519635019013022Other Arabsعرب آخرون

39037750311521021210671,503961,28726448928Foreignأجنبي

94360136352611616539141143,1144491,92164864959Totalالمجموع

سائق
Driver

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

        
            Statement

Nationality

إصابات خفيفة
Slight injury

            البيان

الجنسية

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

وفاة
Death

سائق
Driver

إصابات بليغة
Sever injury

سائق
Driver

المتوفون والمصابون في الحوادث المرورية حسب الجنسية
٢٠١٤

DEATHS AND INJURED IN TRAFFIC ACCIDENTS BY NATIONALITY
2014



Table No. (12)جدول رقم (١٢)

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

004252201371722093664415Less than 10أقل من ١٠

١١ - ٢٠2011013034132473417322998047611 - 20

٢١ - ٣٠28123113110635983551,2521776831942151521 - 30

٣١ - ٤٠200116181708369361815156408139155931 - 40

٤١ - ٥٠1512190241156303370651826083641 - 50

٥١ - ٦٠604170173227017212614541351 - 60

304050400270445511180More than 60أكبر من ٦٠

20213140812042219053465Not Statedغير مبين

94360136352611616539141143,1144491,92164864959Totalالمجموع

          Statement

Age groups

سائق
Driver

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

سائق
Driver

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

سائق
Driver

راكب
Passenger

            البيان

فئات العمر

وفاة
Death

إصابات بليغة
Sever injury

إصابات خفيفة
Slight injury

مشاة
Pedestrians

المتوفون والمصابون في الحوادث المرورية حسب فئات العمر
٢٠١٤

DEATHS AND INJURED IN TRAFFIC ACCIDENTS BY AGE GROUPS
2014



Table No. (13)جدول رقم (١٣)

              
سنوات الخبرة للسائق

وفاة
Death 

 إصابات بليغة
Sever injury

 اصابة خفيفة
Slight injury

المجموع
Total

Experience years for the 
driver

792042,1692,452Less than a yearأقل من سنة

381391,4361,613Years - less than two yearsسنة - أقل من سنتان

431401,7111,894Two years - less than 4 yearsسنتان - أقل من ٤ سنوات

years - less than 10 ٤43596637654 سنوات - اقل من ١٠ سنوات

years - more than 20 years ١٠54808910 سنوات - اكثر من ٢٠ سنة

0000Without a licenseبدون رخصة

3090781901Not Statedغير مبين

2386366,8407,714Totalالمجموع

المتوفون والمصابون في الحوادث المرورية حسب خبرة السائق
٢٠١٤

DEATHS AND INJURED
 IN TRAFFIC ACCIDENTS BY DRIVER' S EXPERIENCE

2014



Table No. (14)جدول رقم (١٤)

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

ذكور
Males

إناث
Females

71201013841371556141473171809221Madinatt khalifah مدينة خليفة

1204061262157202450752461249711Al Rayyanالريان

803081471201232553699369133887Al Maamora المعمورة

7043111613191403521288518716Al Mattar المطار

807080312170280266924010690Al Shammal الشمال

 2922171014734761303873230553664South الجنوب

160171604433831713352920953420Industerid areaالصناعية

7022402201237012361071080Dukhan دخان

94360136352611616539141143,1144491,92164864959Totalالمجموع

        Statement

 Traffic 
Department

سائق
Driver

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

سائق
Driver

راكب
Passenger

مشاة
Pedestrians

سائق
Driver

راكب
Passenger

            البيان

قسم المرور

وفاة
Death

إصابات بليغة
Sever injury

إصابات خفيفة
Slight injury

مشاة
Pedestrians

المتوفون والمصابون في الحوادث المرورية حسب أقسام المرور
٢٠١٤

 DEATHS AND INJURED
 IN TRAFFIC ACCIDENTS BY TRAFFIC DEPARTMENTS

2014



Table No. (15)جدول رقم (١٥)

207392351021Madinatt khalifah مدينة خليفة

173971029795Al Rayyanالريان

181057416870Al Maamora المعمورة

13406174674Al Mattar المطار

18723600450Al Shammal الشمال

 52754713601South الجنوب

29884103530Industerid areaالصناعية

13381475203Dukhan دخان

1805304,379555,144Totalالمجموع

 اصابة خفيفة
Slight injury

تلفيات مادية
 Physical
Damages

المجموع
Total 

الحوادث المرورية حسب أقسام المرور (قضايا)

2014

القسم

 الحوادث المرورية
Traffic accidents

Section
وفاة

Death 

    اصابة بليغة 
 Sever
injury

TRAFFIC ACCIDENTS BY
TRFFIC DEPARTMENT (CASES)

٢٠١٤



Table No. (16)جدول رقم (١٦)

السنة
تصالح

Conciliation 
مجھول

Unknown  
المجموع
Total  

 Year

٢٠٠٩157,57744,544202,1212009

٢٠١٠139,45640,888180,3442010

٢٠١١157,63858,072215,7102011

٢٠١٢167,11381,869248,9822012

٢٠١٣205,70481,111286,8152013

٢٠١٤248,05564,082312,1372014

حوادث تصالح ومجھول

ACCIDENTS CONCILIATION AND UNKNOWN
2009 - 2014

٢٠٠٩ - ٢٠١٤



Table No. (17)جدول رقم (١٧)

 454503498507Residential premisesأماكن سكنية

194216210249Vehiclesمركبات

 83788486Shops, marketsمحالت تجارية واسواق

 33151824Industrial enterprises and factoriesمؤسسات صناعية ومصانع

 26183220Farms and public parksمزارع وحدائق عامة

2519Ships and boatsسفن ومراكب

0242Medical facilitiesمنشـآت طبية

 12161815Educational facilitiesمنشآت تعليمية

891311Governmental agenciesھيئات حكومية

214326280212Othersمصنفات أخرى

 1,0261,1881,1581,135Totalالمجموع 

حوادث الحريق حسب اماكن حدوثھا

FIRE ACCIDENTS BY PLACE OF OCCURRENCE

2011 - 2014

                                            السنة
         مكان الحدوث

2014
                                     Year

  Place of Occurrence

٢٠١١ - ٢٠١٤

201120122013



Table No. (18)جدول رقم (١٨)

0100Cigarette Remains( Smoking )رمي أعقاب سجائر( التدخين )

878393113Electric Short Circuitماس كھربائي

3002Gas Leakageتسرب غاز

3109High Heat or Pressureازدياد الحرارة أو الضغط

4200Intentionally Forged Accidentحوادث مفتعله

0001Spark disperalتطاير شرار

13913Up to a fire Specialistمتروك لخبير الحرائق

1111Criminal deedعمل جنائى

9061,0841,0621,002Not Statedغير مبين

9714Other Causesأسباب أخرى

1,0261,1881,1581,135Totalالمجموع 

حوداث الحريق حسب المسببات

FIRE ACCIDENTS BY CAUSE OF FIRE

2011 - 2014

                                     السنة

   سبب الحريق

                                             Year

  Cause of Fire
2011

٢٠١١ - ٢٠١٤

2014 20122013



Table No. (19)جدول رقم (١٩)

بسيطة
Simple

بليغة
Serious

3003Januaryينايــر

2013Februaryفبـرايـر

4004Marchمـارس

96116Aprilابـريـل

251026Mayمايــو

110112Juneيونيـــو

8008Julyيوليـــو

5117Augustاغسطس

0279Septemberسبتمبــر

33713Octoberاكتوبــر

9009Novemberنوفمبــر

1001Decemberديسمبــر

801318111Totalالمجمــوع

الوفيات واإلصابات الناتجة عن الحرائق حسب الشھر

DEATHS AND INJURIED RESULTING 
FROM FIRES BY MONTH

2014

٢٠١٤

Month الشھر

االصـابــات
Injuriesوفــاة

Death
المجموع

Total



Graph No. (3) شكل رقم
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 الوفيات واإلصابات الناتجة عن الحرائق حسب الشھر 
DEATHS AND INJURIED RESULTING FROM FIRES BY MONTH

2014

إصابات بسيطة
 Simple Injuries

إصابات بليغة
Serious Injuries

إصابات وفــاة
Death Injuries



Table No. (20)جدول رقم (٢٠)

                      نــوع اإلصابة

السنة

بسيطة
Sample

بليغة
Serious

وفيات
Deaths

المجموع
Total

                     Type of  Injuries         
   
    Years

٢٠٠٩9243992009

٢٠١٠54107712010

٢٠١١91971072011

٢٠١٢778221072012

٢٠١٣93941062013

٢٠١٤8013181112014

الوفيات واإلصابات الناتجه عن الحرائق 
٢٠٠٩ - ٢٠١٤

DEATHS AND INJURIED RESULTING FROM FIRES
2009 - 2014



Graph No. (4) شكل رقم
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 الوفيات واإلصابات الناتجه عن الحرائق 
Deaths and injuried resulting from fires 

2014



Table No. (21)جدول رقم (٢١)

بسيطة 
Simple

بليغة
Serious

بسيطة 
Simple

بليغة
Serious

216163766022818510750Rascue, road accidentsأنقاذ المصابين في حوادث الطرق

85325222Rascue, collapsed buildingsتقديم المساعده لحاالت انھيار المباني

20022101Rascue, machines and vehiclesإنقاذ من تحت اآلليات

447500291900Rascue, elevators malfunctionإنقاذ االشخاص من المصاعد المعطلة

12385051335317Rascue, closed doorإنقاذ من األبواب المغلقة

462416221013Otherمصنفات أخرى

 439352807541927011163Totalالمجموع 

خدمات االنقاذ واإلغاثة التي تقدمھا إدارة الدفاع المدني حسب عدد العمليات واإلصابات والوفيات ونوع الخدمة المقدمة

RESCUE AND RELIEF SERVIES FURNISHED BY CIVIL DEFENCE DEPARTMENT 
BY NUMBER OF OPERATIONS,INJURIES,DEATHS AND TYPE OF SERVICE

2013 - 2014

                       العمليات واالصابات

  نوع الخدمة

                       Operations and             
                      injuries

  Type of Service

٢٠١٣ - ٢٠١٤

2014

عدد العمليات
 Number of
Operations

اإلصابات
Injuriesالوفيات

Deaths

2013

عدد العمليات
 Number of
Operations

اإلصابات
Injuriesالوفيات

Deaths


