
االصاباتالوفیات
143828,3636561,3412,431,390
143934,6796141,2331,065,639
1,365,751-108-42-6316التغیر
%56-%8-%6-%22النسبة

الخسائر المادیة باللایرالخسائر البشریةعدد العملیاتالعام

مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1439/1438 ھـ



14381439143814391438143914381439
130,576-8195,68265,106-8141133-2,5506,3353,7859991 الریاض

371,122-108800,156429,034-4491383-11,73713,4291,692194190 مكة المكرمة
25,685-78187683,07057,385-3533730-1,7541,401 المدینة المنورة

2473,55574,5851,030-2192568561-1,3521,350 القصیم 
91,837-9253,785161,948-328576-3,6343,8372038957 الشرقیة
174,280-2,3692,8324636673713514712314,635140,355 عسیر 
319,323-1176848367,16447,841-1,2471,294473019 تبوك
46,534-765961196131412531665,03418,500 حائل

46,250-189168,70022,450-1211614043الحدود الشمالیة
158,000-1,3411,48013968841613214513176,00018,000جازان
17147000-14165-398257 نجران
12,484-620,9998,515-45246-7709892192117 الباحة
612,61021,9209,310-42317-32535328106 الجوف

1,365,751-1082,431,3901,065,639-421,3411,233-28,36334,6796,316656614 المجموع

مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1438 /1439ھـ موزعة على  المناطق

المنطقة
عدد العملیات

التغیر
عدد الوفیات

التغیر
عدد اإلصابات

التغیر
  الخسائر المادیة باللایر

التغیر



انثىذكر انثىذكر 
8479111023133 الریاض

1573319031667383 مكة المكرمة
26430563187 المدینة المنورة

22325471461 القصیم 
51657532376 الشرقیة
6857312621147 عسیر 
16319671784 تبوك
1221424731 حائل

303729الحدود الشمالیة
7778412124145جازان
41513114 نجران
1431738846 الباحة
60610717 الجوف

540746149882451233 المجموع

  الخسائر البشریة في عملیات اإلنقاذ حسب الجنس لعام 1439 ھـ موزعة على المناطق

المجموعاعداد اإلصاباتالمنطقة المجموعاعداد الوفیات



19176304,44327934294242580143326,335
233736910,8751752826784177665234013,429
8671,18461417728161801,401
846131,0986319759824501,350
6204263,0907315925486195503,837
13328211,93410882311328124114182,832
23811,084341069677901,294
34087684411945219120961
164123610141230161
1410323941130141472622871,480
127220551490120257
629810547375152338370989
1622699414505110353

1051,65121626,5611,0241311602,0853471,69756513734,679

عملیات اإلنقاذ حسب األسباب لعام 1439 ھـ موزعة على المناطق

حوادث سقوطاحتجازانھیارتصادمغرق
مھنیھ

البحث عن 
المفقودین

الحوادث 
الفردیة

تحت 
االجراء

حالة 
حرب

جازان

المجموعالحیوانات

الریاض
مكة المكرمة

المدینة المنورة
القصیم
الشرقیة
عسیر
تبوك
حائل

الحدود الشمالیة

عدم وجود 
حادث

األسباب

المنطقة

نجران
الباحة
الجوف

المجموع



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 
105469556281,350غرق
1,6511312215340252454309,640تصادم

21614216481260264,000انھیــــــــــار
384347,063##26,56115723180281احتجاز
1,0248989715523178129,780  سقوط 
1318085162,250مھنیة

16018018505100البحث عن مفقودین
2,0851732034165011,186الحوادث الفردیة
3475576216173345تحت االجراء

1,697101459175عدم وجود حادث
56500000050حیوانات

1374043214460حالة حرب
1,2331,065,639##34,67954074614988 المجموع

الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1439ھـ موزعة على األسباب  

عدد العملیاتاألسباب
الخسائر البشریة

الخسائر المادیة باللایر اإلصابات الوفیات



الشھر
المنطقة
1581982263906737797656186796576625306,335 الریاض

1,0559651,0111,0909941,0181,1961,1591,2461,3571,2021,13613,429 مكة المكرمة
146134901008087172128106951091541,401 المدینة المنورة

112658357771231471491321651201201,350 القصیم 
3043192922832783093613763453222913573,837 الشرقیة
1911661941901942102782552303063252932,832 عسیر 
1041001051021271001071211061031071121,294 تبوك
7163816971911138975847678961 حائل

1315108122311227111316161الحدود الشمالیة
129104120143120119881181291271331501,480جازان
384724221318381048926257 نجران
536362815678981007094128106989 الباحة
213322193126212038383252353 الجوف
2,3952,2722,3202,5542,7262,9813,3953,1653,1673,3673,2073,13034,679المجموع

المجموعذو الحجةذو القعدةشوال

   عملیات اإلنقاذ حسب األشھر لعام 1439ھـ موزعة على المناطق 

رمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم



64-169105غرق
61-1,7121,651تصادم
8-224216انھیار
21,93126,5614,630احتجاز
79-1,1031,024سقوط

9213139حوادث مھنیة
12416036البحث عن المفقودین

1,4952,085590الحوادث الفردیة
28634761تحت االجـــراء

7891,697908عدم وجود حادث
419565146حیوانات

19137118حالة حرب
28,36334,6796,316المجموع

  مقارنة اسباب عملیات االنقاذ ونسبة التغیر لعامي 1439/1438ھـ 

التغیر14381439االسباب
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