
االصاباتالوفیات
14332887027791120316,577,773ھـ
14343470826521080123,199,665ھـ
6,621,892-402-5838127التغیر
%40-%4-%5%20النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالتالخسائر البشریةعدد العملیاتالعام

جدول یوضح عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1434/1433 ھـ



1434ھـ1433ھـ1434ھـ1433ھـ1434ھـ1433ھـ1434ھـ1433ھـ

%3,371,0308,009,628138%1,2461,2793-%4534344-%3,9253,8652 الریاض

%433,519621,64043-%8748018-%3242969%3,2663,5619 الشرقیھ

%1,334,5602,027,45552%1,1421,45828%4404819%8,63010,60723 مكھ المكرمھ

%168,547763,038353%7537793-%25422611-%1,4461,30710 عسیر 

%4,444,2255,783,00530-%1,02182519-%28921825%6602,895339 المدینھ المنورة

-%542,967151,61572-%2,2412,1524%25229216%3,9594,60316منطقھ القصیم 

%5,840239,6754004-%85062926-%806618%1,2921,3454 الباحھ

-%55,1403,12394-%40825637-%915935-%1,01290610 نجران

-%1,329,0001,200,00010%47954814%2002042%1,3681,72926جازان

%23,57595,295304%43454425%10111514%1,2261,47420 تبوك

-%1,796,000469,05074-%76968411-%13711615%9401,10417 حائل

%400,560754,95688-%73761816-%1079016%80791313 الجوف

%2,672,8103,081,18515-%2492288%51558%33939918الحدود الشمالیھ

%16,577,77323,199,66540-%11,20310,8014-%277926525%28,87034,70820المجموع

جدول یوضح توزیع عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1433 /1434ھـ حسب المناطق

المنطقة
عدد العملیات

النسبة
الوفیات

النسبة
اإلصابات

النسبة
  الخسائر المادیة بالریاالت   

النسبة



جدول (2- 3 )

انثىذكر انثىذكر 
3924243411251541279الریاض      

2702629670992801الشرقیھ

4225948112781801458مكھ المكرمھ

20026226671108779عسیر

18731218696129825المدینھ  المنوره

2603229219172352152القصیم

53136655079629الباحھ

5545924115256نجران

1832120445296548جازان

981711547074544تبوك

1021411661569684حائل

8199054375618الجوف

5055520325228الحدود الشمالیھ

235329926529470133110801المجموع

جدول یوضح  الخسائر البشریة ( ذكر - أنثى ) لعملیات اإلنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1434 ھـ

المجموعاصاباتالمجموعوفیاتالمنطقة



األسباب

المنطقة

4510854921373832463392218

114213521501811687464817

28129211078891893639147255622

3769113457599231404

14595621233754328440

8157756267091101246169

8525146766402316217

8313154012231827

56320521168886417315

235951039261152205

334725524305151109

2620324710118813

317731767022722

2558447352217961177115288405945928

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 1434 ھـ موزعة على المناطق

عدم وجود احتجازانھیارتصادمغرق
حادث حوادث مھنیھ



3865

3561

10607

1307

2895

4603

1345

906

1729

1474

1104

913

399

34708

المجموع



العام
النوعیة

172255
8,0598,447
332352

17,15921,796
1,0241,177

99115
292288
334405
656945
743928

28,87034,708 المجموع

حوادث مھنیة
البحث عن المفقودین

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 

1434ھـ1433ھـ

غرق
تصادم
انھیار
احتجاز
سقوط

الحوادث الفردیة
تحت االجـــراء

اخرى



8348%
3885%
206%

4,63727%
15315%
1616%
4-1%-
7121%
28944%
185100%

5,83820%

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 1433 / 1434 ھـ

النسبةالتغیر



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

2553013110114115102,500غرق

8,4478,1441,0719,2151,6642291,89315,306,574تصادم

35286995274313,076,850انھیــــــــــار

21,796557160717267262932,582,316احتجاز

1,17716516181764801,645,470  سقوط 

1151972660625,380مھنیة

288606707350البحث عن مفقودین

4052719461601697,740الحوادث الفردیھ

9454284847618922211325,255تحت االجراء

92880800037,230اخرى

34,7089,4701,33110,8012,3532992,65223,199,665المجموع

جدول یوضح الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1434ھـ موزعة حسب األسباب  

عدد العملیاتاألسباب

الخسائر البشریة
الخسائر المادیة 

باللایر الوفیاتاإلصابات



شھر
المنطقة

2932512512263088212203142593143222863865الریاض
2832832852552963373433042602973272913561الشرقیھ

7577408768291084933722900908101393690910607مكھ المكرمھ
9410610197110166144129969990751307عسیر

745364711934253453993293682752992895المدینھ  المنوره
3984443213733946273392942853693673924603القصیم
8696597817222811011413611681691345الباحھ
5871546186117787462958169906نجران
951231281101531581131372042521271291729جازان
12312621294108127123109901131241251474تبوك
8269113797118077846894791081104حائل

6665105756980677562698991913الجوف
433132322836303336352538399الحدود الشمالیھ

24522458260123803072423527112966279532342923288134708المجموع

المجموعذو الحجةذوالقعدة

جدول یوضح عدد عملیات اإلنقاذ خالل عام 1434ھـ موزعة على المناطق حسب االشھر

شوالرمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم
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