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  المركز الوطني للمعلومات

 
 

  
 أرقام الطوارئ واخلدمات

 
 

  تهمك ألمن أمانة العاصمةأرقام 

  رقم التلفون  هةاجل  م
  252711  منطقة صنعاء القديمة  1
  512047- 262703 - 262684  منطقة الصافية  2
  544664 - 543016  منطقة أزال  3
  615806 - 619706  منطقة السبعين  4
  472853 -202703  منطقة الوحدة  5

  رقم التلفون  اجلهة  م
  199  النجدة  1
  191  الدفاع المدني  2
  274771  البحث الجنائي  3
  194  حوادث المرور  4
  195  طوارئ اإلسعاف  5
  179  طوارئ اإلطفاء  6
  171  طوارئ المياه والصرف الصحي  7
  177  طوارئ كهرباء  8
  406503  فة عمليات الكهرباءغر  9
  406899  أمانة العاصمة  10
  277038  بلدية العاصمة  11
  117  شكاوى الهاتف  12
  118  )محلي(االستعالمات   13
  152 -155  )دولي(االستعالمات   14
  321800  االتصاالت الدولية  15
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  472852 -202728   منطقة معين  6
 498179 - 498178 – 271358  منطقة التحرير  7
 333032  منطقة شعوب  8

 336519 -332779  منطقة الثورة  9
 323996 -323386  منطقة بني الحارث  10

  أخرى تهمك ألمن أمانة العاصمةأرقام 

  رقم التلفون  اجلهة  م
  620395  فرع النجدة باألمانة  1
  619599  فرع المنشات باألمانة  2
  274772  فرع البحث باألمانة  3
  619591  فرع المرور باألمانة  4
  274786  الشرطة الراجلة  5
  293947  اإلرهابقسم مكافحة   6
  217617  الحرس المدني  7
  481461  مكافحة المخدرات  8

  رقام تهمك يف حمافظة عدنأ
 رقم التلفون  اجلهة  م
 199 عمليات األمن العام  1
 191 عمليات النجدة  2
 231555 المرور  3
 235199 الجنائي البحث  4
 344594 ) اإلطفاء( الدفاع المدني   5
 177 الكهرباء ئطوار  6
 171 ئ المياهطوار  7
  230490 اإلسعاف مركز  8

195 
 245088 البلديات والبيئة  9
 118 )محلي (االستعالمات  10
 155 الدوليةاالستعالمات   11
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 7 -233999 عدن مطار  12
 345812 صنعاء مطار  13
 2 -202481 2تلفزيون ق   14
 202025 )عدن(األنباء سبأ  وكالة  15

  أخرى تهمك ألمن حمافظة عدنأرقام 
 رقم التلفون  اجلهة  م
 204471 شرطة التواهي مركز  1
 242688 شرطة المعال مركز  2
 232411 شرطة خور مكسر مركز  3
 252581 شرطة كريتر مركز  4
 342350 شرطة المنصورة مركز  5
 382143 شرطة دار سعد مركز  6
 377254 شرطة البريقة مركز  7
 284698 شرطة الروضة مركز  8
 381106 شرطة الشيخ عثمان مركز  9
 720469 شرطة الممدارة مركز  10
 720466 شرطة البساتين مركز  11
 360153 شرطة الشعب مركز  12
 231572 شرطة المطار مركز  13
 231555 المرور إدارة  14

  أرقام تهمك يف حمافظة حضرموت
  ام الطوارئ مبديريات الساحلأرق
  رقم التليفون  اجلهة  م
  192  - 302222  المطافئ  1
  305644  عمليات الشرطة  2
  199  النجدة  3
  302012  حوادث باشراحيل  4
  362144  حوادث ابن سيناء  5
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  337200  سنترال الشحر  6
  357357  سنترال غيل باوزير  7

  

   الوادي–أرقام الطوارئ مبكاتب األمن 
  رقم التليفون  هةاجل  م
  403497/405670  العمليات  1
  199  النجدة  2
  191  المطافئ  3
  194  المرور  4

  

 : دراالمص
http://www.sabanews.net-  

-http://new.hadhramaut.info   
- http://www.moi.gov.ye  
- http://www.ccau.edu.ye  
 


