
جدول (1-2)

االصاباتالوفیات
14322605323161026113,163,135ھـ
14332887027791120316,577,773ھـ
28174639423,414,638التغیر
%26%9%20%11النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالت الخسائر البشریة عدد العملیات العام

جدول یوضح عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1433/1432 ھـ



جدول (2-2)

1433ھـ1432ھـ1433ھـ1432ھـ1433ھـ1432ھـ1433ھـ1432ھـ

1,207,2403,371,030%1,1001,24613%32645339%2,9463,92533 الریاض

612,310433,519-%1,10087421%28832413%3,0023,2669 الشرقیھ

759,0301,334,560%1,1051,1423%4124407%8,4818,6302 مكھ المكرمھ

132,000168,547%56675333%19225432-%1,6181,44611 عسیر 

3,262,0854,444,225%8751,02117%26128911-%86966024 المدینھ المنورة

189,700542,967%1,8712,24120%19925227%3,2373,95922منطقھ القصیم 

6,3405,840%75185013%77804-%1,3011,2921 الباحھ

88,00055,140%3744089%629147%8931,01213 نجران

103,9001,329,000%4504796%16720020%8641,36858جازان

70,16023,575%27343459%7510135%1,0781,22614 تبوك

2,901,4501,796,000%69076911%1271378%76694023 حائل

533,370400,560%6957376%9510713%68180719 الجوف

3,297,5502,672,810-%41124939%355146%3173397الحدود الشمالیھ

13,163,13516,577,773%10,26111,2039%2316277920%26,05328,87011المجموع

جدول یوضح توزیع عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة والمادیة ونسبة التغیر لعامي 1432 /1433ھـ حسب المناطق

المنطقة
عدد العملیات

النسبة
الوفیات

النسبة
اإلصابات

النسبة
  الخسائر المادیة بالریاالت   



179%

29%-

76%

28%

36%

186%

8%-

37%-

1179%

66%-

38%-

25%-

19%-

26%

النسبة



جدول (2- 3 )

انثىذكر انثىذكر 
3975645310621841246الریاض

28440324758116874الشرقیھ

393474409981441142مكھ المكرمھ

2302425467578753عسیر

235542898381831021المدینھ  المنوره

2193325219073342241القصیم

661480720130850الباحھ

80119138325408نجران

1891120043148479جازان

92910138153434تبوك

12017137669100769حائل

8522107627110737الجوف

40115121336249الحدود الشمالیھ

243034927799662154111203المجموع

جدول یوضح  الخسائر البشریة ( ذكر - أنثى ) لعملیات اإلنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1433 ھـ

المجموع اصاباتالمنطقة المجموع وفیات



جدول (5-2)
األسباب

المنطقة

27103637235530666957824

104793920271422469042227

259851406346166254890215590

3472115569525301424

2428615824432501

415283621948373416453

655976125721514020

15458648220551029

383123385897951312

2295685531127216

350143862257714

4591316623541001

216501521110602

172805833217160102499292334656743 المجموع

الجوف

الحدود الشمالیة

نجران

جازان

تبوك

حائل

الباحة

مكة المكرمة

البحث عن 
المفقودین حوادث مھنیھ

الشرقیة

سقوطغرق انھیار اخـــــــــرىتصادم

جدول یوضح  عملیات اإلنقاذ حسب االسباب خالل عام 1433 ھـ موزعة على المناطق

عسیر

المدینة المنورة

القصیم

الریاض

تحت االجراء الحوادث الفردیة احتجاز



3925

3266

8630

1446

660

3959

1292

1012

1368

1226

940

807

339

28870

المجموع



(2-10)
العام

النوعیة

20517233-16%-

7,5258,0595347%

3353323-1%-

15,87517,1591,2848%

9891,024354%

1109911-10%-

2452924719%

528334194-37%-

158656498315%

83743660100%

26,05328,8702,81711%

النسبة

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب عملیات اإلنقاذ لعامي 1432 / 1433 ھـ

المجموع

التغیر1433ھـ1432ھـ

سقوط

حوادث مھنیة

البحث عن المفقودین

الحوادث الفردیة

اخرى

تحت االجـــراء

غرق

تصادم

انھیار

احتجاز



المجموعانثىذكر المجموعانثىذكر 

17223123585119671,000غرق

8,0588,4311,3139,7441,7642692,03312,972,174تصادم

3329413107290291,457,000انھیــــــــــار

17,160638127765309533621,514,234احتجاز

1,024162321949310103478,150  سقوط 

994324580883,200مھنیة

292213101110البحث عن مفقودین

3342512379091,690الحوادث الفردیھ

65623224256119512410تحت االجراء

74312517404315اخرى

28,8709,6621,54111,2032,4303492,77916,577,773المجموع

الوفیات

جدول (2- 7 )
جدول یوضح الخسائر البشریة والمادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1433ھـ موزعة حسب األسباب  

الخسائر المادیة عدد العملیاتاألسباب
باللایر اإلصابات

الخسائر البشریة



جدول ( 8-2 )

شھر

المنطقة

349359334363435388370390253212241231الریاض

244249267284293264303292268268265269الشرقیھ

672462454671815742799821887723797787مكھ المكرمھ

1109910610827511811013210210283101عسیر

484350677357584646575461المدینھ  المنوره

368244341301352366336321303308368351القصیم

1118687107267977812575918088الباحھ

9576858112684766376888676نجران

8989104110136120105110120151123111جازان

7810794103117114929680109130106تبوك

8666749211066628786707467حائل

556885618174756058665569الجوف

282217313030393024242242الحدود الشمالیھ

233319702098237931102520250325732378226923782359المجموع

ذو الحجة

جدول یوضح عدد عملیات اإلنقاذ خالل عام 1433ھـ موزعة على المناطق حسب االشھر

ذوالقعدةشوالرمضانشعبانرجبجماد ثانيجماد اولربیع ثانيربیع أولصفر محرم
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1226
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28870

المجموع
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