
االصاباتالوفیات
143741,4157741,5175,923,087
143836,6736561,3412,431,390
3,491,697-176-118-4742-التغیر
%59-%12-%15-%11-النسبة

الخسائر المادیھ باللایرالخسائر البشریةعدد العملیاتالعام

مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1438/1437 ھـ



14371438143714381437143814371438
2,131,527-3,3833,68730480991996141452,327,209195,682 الریاض

623,943-21443491481,424,099800,156-12,59312,892299215194 مكة المكرمة
75,440-12158,51083,070-109381-1,5674737-4,1082,541 المدینة المنورة

346,293-11419,84873,555-119685-1,3943019-3,9102,516 القصیم 
226,295-26480,080253,785-1478589411185-4,6964,549 الشرقیة
3212413511174,550314,635140,085-2,4953,0945999866 عسیر 
4451,621367,164315,543-912076-5193930-2,0191,500 تبوك
76,666-34141,70065,034-105925-632313-1,2531,190 حائل

15,900-1284,60068,700-3208-15874-404246الحدود الشمالیة
176,000-80352,000176,000-28212132-1,1379668-3,1762,039جازان
30,000-3730,0000-6447-224126-822598 نجران
2269020,99920,309-57452-4732621-1,437964 الباحة
265,570-2278,18012,610-62523-2621610-1,119857 الجوف

3,491,697-1765,923,0872,431,390-1181,5171,341-4,742774656-41,41536,673 المجموع

مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1437 /1438ھـ موزعة على  المناطق

المنطقة
عدد العملیات

التغیر
عدد الوفیات

التغیر
عدد اإلصابات

التغیر
  الخسائر المادیة باللایر

التغیر



انثىذكر انثىذكر 
9369912813141 الریاض

15539194355136491 مكة المكرمة
36137572481 المدینة المنورة

18119671885 القصیم 
8458978785 الشرقیة
5976611619135 عسیر 
23730651176 تبوك
1211323225 حائل

404718الحدود الشمالیة
58106811913132جازان
606707 نجران
2012150252 الباحة
911020323 الجوف

5777965610922491341 المجموع

  الخسائر البشریة في عملیات اإلنقاذ لعام 1438 ھـ موزعة على المناطق

المجموعاعداد اإلصاباتالمجموعاعداد الوفیاتالمنطقة



387466221284538201599501403687
319967098181812926658204641237112892
55321117647339923301902541
8108411125264101254312602516
2184839300527715519796222404549
358913117561379227442375373094
323851113634450311601500
634587165611122491201190
01141104700120080246
2737626116929023123336112039
520523381244240040598
54743377464151515190964
450212931573250250857

18873512702383316749613415053688124231936673

نجران
الباحة
الجوف

المجموع

جازان

المجموعالحیوانات

الریاض
مكة المكرمة

المدینة المنورة
القصیم
الشرقیة
عسیر
تبوك
حائل

الحدود الشمالیة

عدم وجود 
حادث

األسباب

المنطقة

عملیات اإلنقاذ حسب االسباب لعام 1438 ھـ موزعة على المناطق

حوادث سقوطاحتجازانھیارتصادمغرق
مھنیھ

البحث عن 
المفقودین

الحوادث 
الفردیة

تحت 
االجراء

حالة 
حرب



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

1887210821001068,530غرق
7,35113527162403364391,271,007تصادم

27021021531063613,300انھیــــــــــار
479203,179##23,83319330223315احتجاز
1,6749049421826244193,300  سقوط 
9650520121480مھنیة

1345057070البحث عن مفقودین
1,5051331640105036,429الحوادث الفردیھ
368414452122325تحت االجراء

812213505640عدم وجود حادث
42300000044,500حیوانات

190000000حالة حرب
1,3412,431,390##36,673577796561,092 المجموع

الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1438ھـ موزعة على األسباب  

عدد العملیاتاألسباب

الخسائر البشریة
الخسائر المادیة 

باللایر اإلصابات الوفیات



الشھر
المنطقة
2724193092993903463613152392542622213,687 الریاض

8709328868789568881,0451,4701,2441,2571,2951,17112,892 مكة المكرمة
2202452182432102282102482051641901602,541 المدینھ المنورة

2402552382192182352191971511802141502,516 القصیم 
3733643173394103424084424143883673854,549 الشرقیة
2052442512432922582733362232642532523,094 عسیر 
1371421191171181341231331061261151301,500 تبوك
1098889103818711512593103101961,190 حائل

181615193022252324231714246الحدود الشمالیة
1721761471411721691642681541271761732,039جازان
495051443949635848445152598 نجران
8472657789817611167948959964 الباحة
815673896464727169677972857 الجوف
2,8303,0592,7782,8113,0692,9033,1543,7973,0373,0913,2092,93536,673المجموع

المجموعذو الحجةذو القعدةشوال

   عملیات اإلنقاذ حسب األشھر لعام 1438ھـ موزعة على المناطق 

رمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم



ذ

%29-76-264188غرق
%22-2,053-9,4047,351تصادم
%14-44-314270انھیار
%11-3,041-26,87423,833احتجاز
%6-110-1,7841,674سقوط

%899678حوادث مھنیة
%15-23-157134البحث عن المفقودین

%1-18-1,5231,505الحوادث الفردیة
%24036812853تحت االجـــراء

%58481222839عدم وجود حادث
%182423241132حیوانات

%01919100حالة حرب
%11-4,742-41,41536,673المجموع

  مقارنة اسباب عملیات االنقاذ ونسبة التغیر لعامي 1438/1437ھـ 

النسبةالتغیر14371438االسباب
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