
االصاباتالوفیات
143017543176285089,831,170
1431182151745802211,107,333
1,276,163-486-67217التغیر
%13-%6-%1%4النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالتالخسائر البشریةعدد العملیاتالعام

جدول یوضح عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1431/1430 ھـ



14301431143014311430143114301431

-%2,341,9111,886,24219%8018405%2452596%2,4002,5858 الریاض

%375,099543,43045-%1,6151,18627-%34028217%2,6122,8218 الشرقیھ

-%399,326361,11710-%1,0911,0127-%2932746%4,1934,3925 مكھ المكرمھ

-%166,862239100-%58541829-%17614518-%1,2921,11214 عسیر 

%3,021,4773,628,48420%115459299%31116274-%7437331 المدینھ المنورة

%82,351112,37236%1,5751,6142%14116316-%2,7832,6325منطقھ القصیم 

%51109114%34039416%384929%35262778 الباحھ

-%16,85431198-%17710541-%501864-%45439513 نجران

%101,402210,001107-%3653387-%13712012%46552914جازان

%72,422123,06170-%42834021-%968215%8929233 تبوك

-%196,76525,20087-%6406193%931008%64771410 حائل

%98,700548,302456-%60436839%84896-%5465018 الجوف

%2,957,9503,668,46524%17232991%384826%16425153الحدود الشمالیھ

%9,831,17011,107,33313-%8,5088,0226-%176217451%17,54318,2154المجموع

جدول یوضح توزیع عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1430 /1431ھـ حسب المناطق

المنطقة
عدد العملیات

النسبة
الوفیات

النسبة
اإلصابات

النسبة
  الخسائر المادیة بالریاالت   

النسبة



جدول (2- 3 )

انثىذكر انثىذكر 
22831259710130840الریاض      

249332829372491186الشرقیھ

229452748641481012مكھ المكرمھ

1291614536850418عسیر

932311638574459المدینھ  المنوره

1392416314002141614القصیم

4454933361394الباحھ

162181023105نجران

1041612030434338جازان

63198229248340تبوك

8317100519100619حائل

65248929672368الجوف

34144827059329الحدود الشمالیھ

14762691745678012428022المجموع

جدول یوضح  الخسائر البشریة ( ذكر - أنثى ) لعملیات اإلنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1431 ھـ

المجموعاصاباتالمجموعوفیاتالمنطقة



األسباب

المنطقة

96761617667614280

3253037164621734856

251101842934166283618

213087637306101

1110807356192300

142881414445310152

418016251325301

2206119611230

34189112164010102

2379562635411015

830810234579161

3113097573402

521051772

1705358210105088101101950480

الحدود الشمالیة

المجموع

تبوك

الجوف

عسیر

تحت االجراء

حائل

سقوط

نجران

جازان

الریاض

الشرقیة

البحث عن 
الحوادث الفردیةالمفقودین

المدینة المنورة

القصیم

مكة المكرمة

الباحة

جدول یوضح  عملیات اإلنقاذ حسب االسباب خالل عام 1431 ھـ موزعة على المناطق

عدم وجود احتجازانھیارتصادمغرق
حادث حوادث مھنیھ



2585

2821

4392

1020

1505

1840

519

421

512

1113

643

306

138

17815

المجموع



العام
النوعیة

165163
5,7975,809
208216

9,91510,335
563775
144106
166188
584560

163
00

17,54318,215 المجموع

حوادث مھنیة
البحث عن المفقودین

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 

14301431

غرق
تصادم
انھیار
احتجاز
سقوط

الحوادث الفردیة
تحت االجـــراء

اخرى



2-1%-
120%
84%

4204%
21238%
38-26%-
2213%
24-4%-
626200%
0100%

6724%

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 1430 / 1431 ھـ

النسبةالتغیر



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

1632332681169716,000غرق

5,8095,3088606,1681,0011971,1987,435,639تصادم

2165035317219490,800انھیــــــــــار

10,3358252371,062252352872,380,185احتجاز

77522931260841397744,034  سقوط 

10652116391105,000مھنیة

18860680840البحث عن مفقودین

560277943711852327,635الحوادث الفردیھ

63103136068,000تحت االجراء

00000000اخرى

18,2156,7801,2428,0221,4762691,74511,107,333المجموع

جدول یوضح الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1431ھـ موزعة حسب األسباب  

عدد العملیاتاألسباب

الخسائر البشریة
الخسائر المادیة 

باللایر الوفیاتاإلصابات



شھر
المنطقة

2332442522472421592232041922062021812585الریاض
2052332282293342172422232122202622162821الشرقیھ

3233312723103893514104464503613304194392مكھ المكرمھ
96868164372013318913611182771112عسیر

578145805458655369506655733المدینھ  المنوره
1972322061792101382512462262662262552632القصیم
223632455823649068675666627الباحھ
53491549635329202817190395نجران
524943447033415151372236529جازان
63701001057984846475775369923تبوك
477060679225436371575168714حائل

352432283026665258554451501الجوف
152319231615272516341820251الحدود الشمالیھ

13981528138514701674120216781726165215581431151318215المجموع

المجموعذو الحجةذوالقعدة

جدول یوضح عدد عملیات اإلنقاذ خالل عام 1431ھـ موزعة على المناطق حسب االشھر

شوالرمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم
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