
االصاباتالوفیات
14343470826521080123,199,665ھـ
14353836327471131625,807,856ھـ
3655955152,608,191التغیر
%11%5%4%11النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالتالخسائر البشریةعدد العملیاتالعام

جدول یوضح عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1435/1434 ھـ



1435ھـ1434ھـ1435ھـ1434ھـ1435ھـ1434ھـ1435ھـ1434ھـ

-%8,009,6287,492,7986-%1,2791,10214-%43437214-%3,8653,39112 الریاض

%621,6401,340,985116-%8017714%2963115%3,5614,12416 الشرقیھ

-%2,027,4551,563,74423%1,4582,28257%48164835%10,60712,69320 مكھ المكرمھ

%763,038827,0308-%77961122-%22620111-%1,3071,16411 عسیر 

%5,783,0058,395,25045%82593313%21828631%2,8953,90235 المدینھ المنورة

%151,615257,66270-%2,1521,81316-%2922708-%4,6034,2548منطقھ القصیم 

-%239,67556,12077%62972014-%665320-%1,3451,2974 الباحھ

%3,12355,5671679%25628813%59590%9061,02914 نجران

-%1,200,000523,20056-%5485058-%20416320%1,7291,8447جازان

-%95,29536,41062-%54445516-%11510013-%1,4741,4204 تبوك

-%469,050175,20063-%6846791%11613516%1,1041,38425 حائل

-%754,956715,9505%61881131%9011427%9131,19931 الجوف

%3,081,1854,367,94042%22834652-%553536%39966266الحدود الشمالیھ

%23,199,66525,807,85611%10,80111,3165%265227474%34,70838,36311المجموع

جدول یوضح توزیع عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1434 /1435ھـ حسب المناطق

المنطقة
عدد العملیات

النسبة
الوفیات

النسبة
اإلصابات

النسبة
  الخسائر المادیة بالریاالت   

النسبة



جدول (2- 3 )

انثىذكر انثىذكر 
311613729111911102الریاض      

2773431167893771الشرقیھ

5717764819773052282مكھ المكرمھ

1831820153378611عسیر

24640286791142933المدینھ  المنوره

2274327015712421813القصیم

46753610110720الباحھ

5725927414288نجران

1531016342976505جازان

881210040253455تبوك

1181713558891679حائل

951911472388811الجوف

2963527670346الحدود الشمالیھ

240134627479763155311316المجموع

جدول یوضح  الخسائر البشریة ( ذكر - أنثى ) لعملیات اإلنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1435 ھـ

المجموعاصاباتالمجموعوفیاتالمنطقة



األسباب

المنطقة

31988681742347678812921

354647232429215618168624

4015568795572223947636168341

2867916348484271013

577115281653627168140

715591524827932515663

11606185415331821125

139345621911027210

473303412391125556115

233339804731127212

65126751503143327

87442344498202301

11842422170112113

1909201317241081388962991299900565

جدول یوضح  عملیات اإلنقاذ حسب االسباب خالل عام 1435 ھـ موزعة على المناطق

عدم وجود احتجازانھیارتصادمغرق
حادث حوادث مھنیھ

عسیر

تحت االجراء

حائل

سقوط

نجران

جازان

الریاض

الشرقیة

البحث عن 
الحوادث الفردیةالمفقودین

المدینة المنورة

القصیم

مكة المكرمة

الباحة

الحدود الشمالیة

المجموع

تبوك

الجوف



3391

4124

12693

1164

3902

4254

1297

1029

1844

1420

1384

1199

662

38363

المجموع



العام
النوعیة

255190
8,4479,201
352317

21,79624,108
1,1771,388
11596
288299
4051,299
945900
928565

34,70838,363 المجموع

حوادث مھنیة
البحث عن المفقودین

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 

1435ھـ1434ھـ

غرق
تصادم
انھیار
احتجاز
سقوط

الحوادث الفردیة
تحت االجـــراء

عدم وجود حادث



65-25%-
7549%
35-10%-

2,31211%
21118%
19-17%-
114%
894221%
45-5%-

363-100%
3,65511%

 1434 / 1435 ھـ

النسبةالتغیر



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

19015419741387211,000غرق

9,2018,4381,2839,7211,6892581,94718,957,370تصادم

317591675280281,971,000انھیــــــــــار

24,108598145743275433182,670,762احتجاز

1,3881883622410551101,660,554  سقوط 

9614014707199,220مھنیة

2995161421613,040البحث عن مفقودین

1,2993114451842220,205الحوادث الفردیھ

900403544571892020974,040تحت االجراء

5651201221330,665اخرى

38,3639,7631,55311,3162,4013462,74725,807,856المجموع

جدول یوضح الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1435ھـ موزعة حسب األسباب  

عدد العملیاتاألسباب

الخسائر البشریة
الخسائر المادیة 

باللایر الوفیاتاإلصابات



شھر
المنطقة

5532993862272772822602772051982102173391الریاض
4122923382943843094973633213113132904124الشرقیھ

945913110210371088104811221134111811641011101112693مكھ المكرمھ
15290116961227410189719589691164عسیر

3533393463383243273423142952972743533902المدینھ  المنوره
4243713723473733603443493043403343364254القصیم
13010816687931259889108107106801297الباحھ
7888678298999278609199971029نجران
1791271571381371121621071101732022401844جازان
1301071271201161391151071021221101251420تبوك
211969497191129117102908784861384حائل

13311082951179911998916893941199الجوف
2184067385441323730393234662الحدود الشمالیھ

39182980342029963374314434013144290530922957303238363المجموع

المجموعذو الحجةذوالقعدة

جدول یوضح عدد عملیات اإلنقاذ خالل عام 1435ھـ موزعة على المناطق حسب االشھر

شوالرمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم
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