
جدول (1-2)

مصابونمتوفون
1429166791833868511,619,873ھـ
143017543176285089,831,170ھـ
-1,788,703-177-86471التغیر
-%15-%2-%4%5النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالت الخسائر البشریة عدد العملیات العام

جدول یوضح عملیات األنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1430/1429 ھـ



جدول (2-2)

1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ

3,503,7352,341,911-%1,00980121-%32824525.3%1,9542,40023 الریاض

386,825375,099-%1,6411,6152%3323402%2,3862,6129 الشرقیھ

1,090,997399,326-%1,2941,09116-%32629310-%4,9994,19316 مكھ المكرمھ

1,142,808166,862-%6245856%1761760%1,0101,29228 عسیر 

2,133,5173,021,477-%15211524-%383118%66174312 المدینھ المنورة

140,10182,351-%1,6651,5755-%17214118-%3,1672,78312منطقھ القصیم 

1,20551-%42534020-%503824%3423523 الباحھ

216,854%72177146%1650213%24245488 نجران

15,001101,402-%42236514-%16013714-%4744652جازان

30,71772,422%168428155%579668%54389264 تبوك

1,137,015196,765%35264082%699335%296647119 حائل

550,10098,700-%76560421-%938410%5295463 الجوف

1,487,8502,957,950%9617279%1638138%76164116الحدود الشمالیھ

11,619,8739,831,170-%8,6858,5082-%183317624%16,67917,5435المجموع

جدول یوضح توزیع عملیات األنقاذ والخسائر البشریة والمادیھ  ونسبة التغیر لعامي 1429 /1430ھـ حسب المناطق

المنطقة
عدد العملیات

النسبة
المتوفون

النسبة
المصابون

النسبة
  الخسائر المادیة بالریاالت   



33%-

3%-

63%-

85%-

42%

41%-

100%

842600%

576%

136%

100%

82%-

99%

15%-

النسبة



جدول (2- 3 )

انثىذكر انثىذكر 
2212424570497801الریاض

3013934012593561615الشرقیھ

249442939001911091مكھ المكرمھ

1562017650580585عسیر

283319619115المدینھ  المنوره

1142714113612141575القصیم

3443829941340الباحھ

4465016512177نجران

1122513731451365جازان

75219638048428تبوك

86793507133640حائل

671784494110604الجوف

3353813933172الحدود الشمالیھ

15202421762712313858508المجموع

جدول یوضح  الخسائر البشریة ( ذكر - أنثى ) لعملیات األنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1430 ھـ

المجموع اصاباتالمنطقة المجموع وفیات



جدول (4-2)
النوعیة

المنطقة

185162417275714442400

4455042144699414172612

1711758327649529304193

1250577142810161292

14290938618323743

1510121616288517102783

2182312816417352

122922021442454

252191413649184465

6242857622308892

8281326964193647

337837444404546

3650751074164

16856442141012560160918217543

جدول یوضح  عملیات األنقاذ حسب نوع العملیة خالل عام 1430 ھـ  موزعة على المناطق

المجموع

الجوف

الحدود الشمالیة

نجران

جازان

تبوك

حائل

عسیر

المدینة المنورة

القصیم

الباحة

الریاض

الشرقیة

مكة المكرمة

المجموع مكان السقوطالمسطحات المائیة مكان اإلحتجاز مكان اإلنھیار البحث عن المفقودینوسائل النقل الحوادث مھنیھ



جدول (5-2)
األسباب

المنطقة

19699231524641242170

435674014198851113921

151180812757921328270

11501671227214190

1526694111812120

16101516162575810180

217931291631640

12272200114270

272171413744113120

424875651368410

726942756417380

237038537134320

359076143450

165579720899155631441665841

الشرقیة

سقوطغرق احتجاز تحت االجراءانھیار الحوادث الفردیة

جدول یوضح  عملیات األنقاذ حسب االسباب خالل عام 1430 ھـ موزعة على المناطق

الریاض

البحث عن 
المفقودین حوادث مھنیھ تصادم

المجموع

الجوف

الحدود الشمالیة

نجران

جازان

تبوك

حائل

عسیر

المدینة المنورة

القصیم

الباحة

مكة المكرمة



2400

2612

4193

1292

743

2783

352

454

465

892

647

546

164

17543

المجموع



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

168المسطحات المائیة
2072770178719,355

5,644وسائل النقل
5,4119026,3131,0751691,2445,390,195

214مكان اإلنھیار
101510625126703,935

10,125مكان اإلحتجاز
1,0403221,362258443023,163,460

601مكان السقوط
1832721052961238,204

609الحوادث المھنیة
34312046329231265,019

182البحث عن مفقودین
252271101151,002

17,5437,1231,3858,5081,5202421,7629,831,170المجموع

وفاة

جدول (2- 6 )
جدول یوضح  الخسائر البشریة  والمادیة لعملیات األنقاذ لعام 1430ھـ موزعة حسب النوعیة  

الخسائر المادیة عدد العملیاتالنوعیة
باللایر اصابھ

الخسائر البشریة



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

1652172872178919,300غرق

5,7975,4058986,3031,0801791,2595,382,270تصادم

20888119923528744,400انھیــــــــــار

9,9151,0273201,347247332803,115,425احتجاز

5631782019850555292,104  سقوط 

144699781301377,065مھنیة

1661811980811,002البحث عن مفقودین

58431611843427330189,604الحوادث الفردیھ

11120000تحت االجراء

17,5437,1231,3858,5081,5202421,7629,831,170المجموع

وفاة

جدول (2- 7 )
جدول یوضح  الخسائر البشریة  والمادیة لعملیات األنقاذ لعام 1430ھـ موزعة حسب األسباب  

الخسائر المادیة عدد العملیاتاألسباب
باللایر اصابھ

الخسائر البشریة



جدول ( 8-2 )

شھر

المنطقة

113140127239223234206230208232217231الریاض

198207205225232251230210186233216219الشرقیھ

359387412304292419382424275307260372مكھ المكرمھ

149127142161129898911795647258عسیر

657566767072595863434155المدینھ  المنوره

192249247253284234209225181239184286القصیم

331834503926354224131919الباحھ

56145454329423558363520نجران

462541325142431848442550جازان

7169851029496696261655761تبوك

494955547758663645255479حائل

455051587861604222311830الجوف

645891916252621817الحدود الشمالیھ

133114611515160716211630150615241292135312061497المجموع

ذو الحجةذوالقعدة

جدول یوضح عدد عملیات  االنقــــــــاذ خالل عام 1430ھـ موزعة على المناطق حسب االشھر

شوالرمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم



2400

2612

4193

1292

743

2783

352

454

465

892

647

546

164

17543

المجموع



(2-9)

العام

النوعیة

1711683-

5,6395,6445

19721417

9,38610,125739

51060191

57660933

20018218-

16,67917,543864

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر لنوعیة عملیات االنقاذ لعامي 1429 / 1430 ھـ

المجموع

التغیر1430ھـ1429ھـ

مكان السقوط

الحوادث مھنیة

البحث عن المفقودین

المسطحات المائیة

وسائل النقل

مكان اإلنھیار

مكان اإلحتجاز



2%-

0%

9%

8%

18%

6%

9%-

5%

النسبة



(2-10)
العام

النوعیة

16416511%

5,6435,7971542.73%

195208137%

9,3429,9155736%

4725639119%

134144107%

19216626-14%-

535584499%

211-100%

16,67917,5438645%

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات االنقاذ لعامي 1429 / 1430 ھـ

المجموع

التغیر1430ھـ1429ھـ

سقوط

حوادث مھنیة

البحث عن المفقودین

الحوادث الفردیة

تحت االجـــراء

غرق

تصادم

انھیار

احتجاز

النسبة
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