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مقدمة
�عتبــــر اإلحصــــاء من العلوم املهتمة بجمع البيانات وتمثيلها , وإيجاد اإلســـت�تاجات واملقارنات , وتحليلها وتفســـ��ها , ومن ثم القدرة ع�� 

حل املشا�ل ومعا����ا . 
 ع�ـــ� املؤشـــرات اإلحصائيـــة , ووضـــع ا��طـــط 

ً
و�عتمـــد عليـــھ املؤسســـات واملنظمـــات واملراكـــز �ـــ� تنمي��ـــا باتخـــاذ القـــرارات املناســـبة بنـــاءا

ال��يحـــة ,ورســـم السياســـات مـــن أجـــل بلـــوغ األهداف املرجـــوة , وتمك�ن ا��تص�ن ومتخـــذي القرار من متا�عة تنفيـــذ ا��طط وقياس 
نجاحهـــا , بمـــا �ســـ�ند عليـــھ مـــن بيانـــات ومعلومـــات إحصائيـــة دقيقـــة . وال يمكـــن ألي جهـــة �انـــت أن تتطـــور أعمالهـــا دون إســـتخدام علـــم 
 مـــا ير��ـــن نجـــاح املشـــار�ع الك��ى بالقـــرارات املتخذة وال�� �عتمـــد ع�� النتائـــج ال�� يقدمها 

ً
اإلحصـــاء ونظر�اتـــھ ومبادئـــھ وأســـاليبھ و كث�ـــ�ا

 . 
ً
 وثيقا

ً
اإلحصاء وترتبط بھ إرتباطا

والتقر�ـــر االحصا�ـــي الســـنوي الـــذي تصـــدره املدير�ـــة العامـــة للدفـــاع املد�ـــي عبـــارة عـــن محصلـــة ��مـــوع ا��ـــوادث ال�ـــ� �عاملـــت معهـــا 
مدير�ـــات الدفـــاع املد�ـــي بمراكزهـــا وأقســـامها ا��تلفـــة و املن�شـــرة �ـــ� مناطـــق  اململكـــة العر�يـــة الســـعودية بمختلف أنواعهـــا من حوادث 
اإلطفـــاء واإلنقـــاذ واإلســـعاف, والتقر�ـــر اإلحصا�ي يب�ن ��م العمل ا��قيقي الـــذي تضطلع بھ مدير�ات الدفاع املد�ي �� مجال معا��ة 
ا��وادث باعتباره أحد واجبا��ا الرئ�سية وإلصدار هذا التقر�ر غاية تتمثل �� إفادة ا��هات املعنية بالدراسات واألبحاث وال�� �عتمد 
ع�ـــ� اإلحصائيـــات لتضمي��ـــا ضمـــن نتائجهـــا �ـــ� هـــذا ا��قـــل املعر�ـــ� كذلك يو�ـــ� التقر�ـــر اإلحصا�ي املناطق ال�� �شـــهد أك�ـــ� من غ��ها 
 لعوامل خاصة بتلك املنطقة وع�� ســـ�يل املثال نجد أن حـــوادث اإلطفاء تقع �� املناطق األك�� 

ً
وقـــوع نـــوع مع�ـــن مـــن هـــذه ا��ـــوادث تبعا

 للســـ�ان وهـــذا يضع ا��طط�ن أمام مســـؤوليا��م �ـــ� إيجاد مراكز دفـــاع مد�ي ضمن 
ً
كثافـــة مـــن مبا�ـــي وم�شـــآت ا��تلفـــة واألك�ـــ� عددا

 ع�ـــ� عـــدد ا��ـــوادث وأنواعها. كمـــا أن اإلحصائيات تفيد و�شـــ�ل وا�� عمليـــات الدفاع املد�ي 
ً
األولو�ـــات وال�ـــ� تفرضهـــا الضـــرورة بنـــاءا

وا��هات املعنية األخرى وتحدد متطلبات ا��اهز�ة ومستواها �� مواقع الدفاع املد�ي .

9



وهـــذا التقر�ـــر يحتـــوي ع�ـــ� معلومـــات �ســـاهم مســـاهمة فاعلـــة �ـــ� �عميـــق الو�ـــ� الوقا�ـــي لـــدى قـــراء التقر�ـــر بال�ســـبة لألخطار ال�ـــ� ��دد 
حيا��م وممتل�ا��م ألنھ ي�ناول أسباب وقوع هذه ا��وادث ونوعها مما يتطلب إتخاذ اإلجراءات الوقائية ل��يلولة دون تكرار حدو��ا

نأمـــل مـــن هللا الع�ـــ� القديـــر أن نتمكـــن بتظافـــر ا��هود من ا��د �شـــ�ل وا�� مـــن هذه ا��وادث ��ماية منجزات هـــذه ال��ضة املباركة 
ال�ـــ� أر��ـــ� دعائمهـــا جاللـــة املغفـــور لـــھ بـــإذن هللا امللك عبدالعز�ز طيـــب هللا ثراه وأن تحقق املســـ��ة املعطاءة ال�� ت�ت��هـــا قيادة اململكة 
 مـــن التقـــدم واالزدهـــار بقيـــادة خـــادم ا��رم�ـــن امللـــك ســـلمان بـــن عبدالعز�ـــز (أمـــده هللا 

ً
 لرؤ�ـــة (٢٠٣٠م) مز�ـــدا

ً
العر�يـــة الســـعودية وفقـــا

 لتحقيق 
ً
بال��ة والعافية) وســـمو و�� عهده صاحب الســـمو املل�ي األم�� محمد بن ســـلمان بن عبدالعز�ز (حفظھ هللا) والســـ�� حث�ثا

توجهات وتطلعات صاحب السمو املل�ي األم�� عبدالعز�ز بن سعود بن نايف وز�ر الداخلية (حفظھ هللا). 
وهللا و�� التوفيق,,, .
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كلمة مدير عام الدفاع المدني
ا��مـــد� رب العامل�ـــن والصـــالة والســـالم ع�ـــ� أشـــرف األن�يـــاء واملرســـل�ن نب�نـــا محمـــد وع�ـــ� آلـــھ و��بـــھ أفضـــل الصـــالة و أتـــم 

ال�سليم و�عد :-
�سعـدنــــي و �شـرفنــــي تقـديــــم التقـر�ــــر اإلحصـائــــي السنــــوي إلنجــــازات و أ�شطــــة املـديــــر�ة العامــــة للـدفــــاع املـدنــــي لعــــام ١٤٣٨هـ 
والـذي �عـرض للقـارئ الكـر�ـم ا��هـود الكب��ة و ا��ث�ثة ال�� بذلها رجال الدفاع املد�ي �� مجال حماية األرواح واملمتل�ات وما 
يقومـــون بـــھ مـــن دور فعـــال و بـــارز �ـــ� ا��ـــد مـــن ا��ســـائر ال�شـــر�ة واملاديـــة , وقـــد أصبـــح لعلـــم االحصـــاء و اســـتخدام االرقـــام و 
البيانـــات اهميـــة بالغـــة �ـــ� عمليـــات التخطيـــط و التنميـــة و وضـــع القـــرار املناســـب وكذلـــك متا�عـــة ســـ�� العمل وقياس مســـتوى 

االداء .
ان التحديـــات ال�ـــ� نواجههـــا �ـــ� هـــذا العصـــر �ســـتوجب منـــا وضـــع ا��طط االســـ��اتيجية ملواجهـــة جميع ا��اطـــر والتصدي لها 
باســـتخدام احـــدث األنظمـــة التقنيـــة والذكيـــة وفـــق مفهوم عمليا�ي جديـــد بما يتواكب مـــع الرؤ�ة املســـتقبلية للمملكة العر�ية 
الســـعودية (٢٠٣٠) وال شـــك ان التخطيـــط الســـليم ملواكبـــة هـــذه الرؤ�ـــة الشـــاملة تحتـــاج ا�ـــ� رســـم خطـــط مســـتقبلية واقعيـــة 
 ومبـــادرات تتفـــق مـــع املرحلـــة وتخفـــف ع�ـــ� املدير�ـــة العامة للدفـــاع املد�ـــي الكث�� من 

ً
��ـــ�ص الوضـــع الراهـــن  وتحـــدد اهدافـــا

االعباء ب��امج ا����صة واالس�ثمار وذلك لتحقيق التطو�ر املطلوب واملب�� ع��  توفر املعلومات ال��يحة واملوثقة �و��ا 
العمـــود الفقـــري للتخطيـــط الســـليم وال�ـــ� تخدم ســـ�� العمل وتقدم ا��دمـــة ع�� الوجھ املطلوب وفق أحـــدث التقنيات وطرق 

التدر�ب املتقدمة . 
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مـدير عـام الدفـاع المدنـــي  
فريق/

سليمان بن عبد ا العمرو  

وهذا التقر�ر اإلحصا�ي الذي يقوم برصد وتوثيق أعمال الدفاع املد�ي �� صور معلومات و�يانات رقمية وجداول و إحصائيات سي�ون 
 لبيان  ��م خدمات الدفاع املد�ي  والعمل امللقى ع�� عاتق هذا ا��هاز  اإل�سا�ي . 

ً
مفيدا

و�تضمن التقر�ر اإلحصا�ي السنوي لعام ١٤٣٨هـ أهم األعمال امليدانية (إطفاء - إنقاذ – إسعاف ) ال�� تمت من قبل مدير�ات الدفاع 
املد�ـــي باملناطـــق و�حتـــوي التقر�ـــر كذلـــك ع�� �عض األعمال واملتغ��ات ال�� تمت لبعض ا��هـــات باملدير�ة العامة للدفاع املد�ي إضافة 

ا�� األعمال امليدانية ال�� �انت ضمن عمليات ا��د ا��نو�ي .
و�ـــ� ا��تـــام أســـأل املو�ـــ� عـــز وجـــل أن يديـــم ع�ـــ� بالدنـــا �عم�ـــ� األمن واإلســـتقرار �� ظـــل ح�ومة ســـيدي خـــادم ا��رم�ن الشـــر�ف�ن امللك 
ســـلمان بـــن عبدالعز�ـــز (أيـــده هللا) وســـمو و�ـــ� عهـــده األم�ـــن صاحـــب الســـمو املل�ـــي األم�� محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعز�ـــز (حفظھ هللا) 
وســـمو وز�ـــر الداخليـــة صاحـــب الســـمو املل�ـــي األم�ـــ� عبدالعز�ـــز بـــن ســـعود بـــن نايف (حفظھ هللا) كما أســـألھ ســـبحانھ أن ينصـــر قواتنا 

املرابطة ع�� حدودنا و أن يتقبل الشهداء و�شفي املصاب�ن إنھ سميع مجيب .
وهللا و�� التوفيق,,,
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البـاب األول
العملیات املیدانیة

للدفاع املدني بالحد الجنوبي
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العملیات املیدانیة يف الحد الجنوبي لعام 1438هــ موزعة یلع املناطق

�א� �א�א� �� ����א ����� � ����� �� 
� � ����א� א��� א������ �� (51%) �� ��� א�����א� ��כ �� ���
��� (��א�א�    ��א�) �� ����� א�א� (41%) �� ������ (16%) .  כ�א ���� א���א�� א�������� �������  (33%) ��������

 . (27%) ����� ��א� ����� (32%) �� ����� ����א�א�� א���א�� א������ , ����א ����� �
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17

א�א�  ����� �� ������א�כ� �� ����א� א��� א������  א���א� א�������� א���א�� ��� �� א���� א��������� א�
�� א�כ�� ��� ���� ���א� א���� א������ (1347)  ��� א���א� (455) .
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نوعیة األضرار يف عملیات الحد الجنوبي لعام 1438هــ  موزعة یلع املناطق

 ��� ��� ������� א����א� ����א� א������� �� ����� א�כ�����כ��� ���� א������� א����� � א���א� �� א���� ����� ������
�א� ��א��� �� ����� �� ��� . כ�א ��� א��¤א£ ���א� א���א�� א��¢¡

¥
¦
�� (1958) �������� ��� א���א�� א��¢¡���א��

�א ��� א���א�� ���� א�����א� , ������(33%) �� ��א� �������� א�����א� (94) �����  ������ �� �����א� , ������� א���������
 . ���  ����� (94%) �� א�א�� א���א�� א��¢¡

¥
¦
�� (1835) ��� ���א��¢¡



مقارنة العملیات املیدانیة يف الحد الجنوبي للسنوات الثالث املاضیة

19

�� »�� ��א��� ��� א�����א� ���ªא© א���¨ א��א���  ��� �� ���§ ���� ������א� כא�� 
 ���� ������� �¬�  , (79%) ������� ��� ��� א�����א� (2632) �����  ������� , ��א© �1437��� �����

(8%) �� ��א�� א�����א� . ���� ��� , �א�����א� כא� �� �א© �1438





الباب الثاني - الفصل األول
إجمالي عملیات الدفاع
املدنـــي باملناطـــق
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 عملیات الدفاع املدني املیدانیة ( إطفاء - إنقاذ - إسعاف ) لعامي 1437 / 1438 هـ

 , ��1437 �� ����� (5%) �� �א�1438 � �� ����א� �א

���� ���א� ���א�� א�����א� ��� �� ��אכ 
��א

 �� ���א� א����א� ����� (15%) �א��א�א� ����� (5%) , �א��א � א��א��� ����� (30%) . 


��א�
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 توزیع العملیات املیدانیة یلع املناطق لعام 1438 هـ
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 ��� �� �������� א���� א���א
� ������ ��� א�����א� ��� א���א�� �� ����� �כ� א��כ��� ���� א������ א
א�����א� , ��� ���� (27.521) ����� ������ (32%) �� ���א�� א�����א� , ����א א������ א������ ���� (12.670) 
�£¢ א���א�� א�¡�� �א  �¡��� . (13.9%) �������� (14.8%) ¥� ����� א���א¤ ���� (11.951) ����� ���������� �����


���§ (60.7%) �� ���א�� א�����א� ��� ����¦ א����כ� . 
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الخسائر البشریة يف العملیات املیدانیة موزعة یلع املناطق لعام 1438 هـ
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 �� ���� ���� א���� א���א
� ������ א��א � א������ ��� א���א�� �� ����� �כ� א��כ��� ���� א������ א
�א ��א א������ (1.435) �א�� ������ (37%) , ����א �����  ��� א��א � א������ (���א� � א�א�א�) ,  ��� ����̈ 
 ¢£� �¡��� . (12.6%) ���������� ���� (487) �א�� ��������� (12.7%) ¥� א������ א����א���א¤ ���� (491) �א�� ����

א���א�� א�¡�� �א 
���§ (62.3%) �� ���א�� א��א � א������ ��� ����¦ א����כ� .
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الخسائر املادیة الناتجة عن العملیات املیدانیة موزعة یلع  املناطق لعام 1438 هـ 
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���� א���� א���א
� ������ א��א � א��א��� ��� א���א�� �� ����� א������ א����ª© ���� א������ א���� �� א��א � א��א��� 
 �� (6.8%) «� �¡�� « ©ªא������ א���� ��א�����א� �� ��� ��� �� 


��� ���� ¨�א ��א �ª (19.365.139)א¬ ������ (25.9%) ���א

א��א�� א�����א� ��� ����¦ א����כ� ,  �®�� א������ א������ �� א������ א�¡א
�� ��א � א��א��� ���� �ª (17.418.728)א¬ 
א��א��� ���  �א��� א�������� �א 
���§ (49.2%) �� א��א�� א��א �  �¡��� , א��א���  ������ (23.3%) �� א��א�� א��א � 
����¦ א����כ� . כ�א 
��¯ �� ����� �כ� א��כ��� ������ א���א¤ א��� א���� א�������� א���� �א�¡א
�� �� ��� א�����א� 

��� א���א�� , �� ��±א�� ¨�א ��א א��א��� �±���� (9.4%) �� ���א�� א��א � א��א��� ��� ����¦ א����כ� . 
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 مقارنة لعملیات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف والخسائر البشریة واملادیة  لعام 1438هـ 

�א² ��¡� (57%) ��א� א��³����  ��� �� ¯��
�� ���¬ ����� א�����א� א����א
�� (א��³א² – א�
�א¶ – א���א´) 
�� א�����א� �����§ (42.76%) �� ���א����
�א ���א�  א�
�א¶ ������� �����א ��¡������ , ��
��א������א� א������� א��������� ���א����

א����א
�� , ��א א���א´ ���¡� (0.03%)  ��· �� ���א�� א�����א�  . 

57.20%

42.77%
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الباب الثاني - الفصل الثاني
عملیــات اإلطفــاء
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 مقارنة لعملیات االطفاء والخسائر البشریة واملادیة  لعامي 1438/1437 هـ



36

عدد الحوادث
یتضـــح من جدول عملیات اإلطفاء لعامي 1438/1437هـ  أن عـــدد العملیات بلغ (49051) عملیة لعام 1438هـ 

مقابل (49124) عملیة لعام 1437هـ أي بنقص وقدره (73) عملیة وبنسبة (0.1%) .

الخسائر البشریة
بلغ عدد الوفیات يف حوادث الحریق لعام 1438هـ (152) حالة وفاة مقابل (172) لعام 1437هـ ، أي بنقص وقدره 

(20) حالة وبنسبة (12 %) .
أمـــا املصابون فقد بلغ عددهم خالل عام 1438هــــ (1714) مصابًا مقابل (1683) مصابًا لعام 1437هـ ، أي بزیادة 

وقدرها (31) مصابًا وبنسبة (2%) . 

الخسائر املادیة
بلغت الخسائر املادیة الناجمة عن حوادث الحریق لعام 1438هـ (72,476,078) ریال مقابل (101,032,381) ریال 

لعام 1437هـ ، أي بنقص وقدره (28,556,303) ریال وبنسبة (28%) . 



مقارنة عملیات اإلطفاء والخسائر البشریة واملادیة ومقدار التغیر
لعامي 1437 / 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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عدد الحوادث
من خالل جدول مقارنة عملیات اإلطفاء ونسبة التغیر لعامي 1437 / 1438 هـ یتضح لنا أن أکبر تغیر من ناحیة 
الزیادة حصل يف منطقة عسیر ، حیث زاد عدد الحوادث يف عام 1438هـ بحوالي (884) حادثًا عن عام 1437هـ 
، بینما أکبر نقص يف عدد الحوادث کان يف منطقة املدینة املنورة ، حیث نقص عدد الحوادث يف عام 1438

هـ بــــ (832) حادثُا عن عام 1437هـ ، أمـــا منطقة مکة املکرمة وجازان ونجـــران فنالحظ أن التغیر يف عدد 
الحوادث بسیط جدًا مقارنة ببقیة املناطق .

الخسائر البشریة 
أکبـــر زیادة يف عدد الوفیات کانـــت يف منطقة مکة املکرمة ، حیث زادت أعـــداد الوفیات يف عام 1438هـ  
بحوالـــي (22) حالة وفاة عن عام 1437هـ ، أما أکبر نقص فکان يف منطقة جازان ، حیث انخفضت حاالت الوفاة 

يف عام 1438هـ بـحوالي (31) حالة عن عام 1437هـ . 
أما اإلصابات فکانت الزیـــادة األکبر يف منطقة مکة املکرمة ، حیث زاد عدد اإلصابات يف عام 1438هـ بحوالي 
(55) حالـــة عن عام 1437هـ ، أما أقل املناطق انخفاضًا فکانت منطقة الریاض ، حیث نقص عدد اإلصابات يف 

عام 1438هـ بحوالي (29) حالة عن عام 1437هـ .

الخسائر املادیة
الخسائر املادیة زادت يف عام 1438هـ يف منطقة املدینة املنورة بحوالي (11.953.065) ریال عن عام 1437هـ 
، وکانت هذه الزیادة هي األیلع یلع مســـتوى املناطق ، أما املنطقة الشرقیة فکانت أکثر املناطق انخفاضًا 
من حیث الخسائر املادیة ، حیث انخفضت خسائرها املادیة يف عام 1438هـ بحوالي (19.656.518) ریال عن عام 

1437هـ .



 الخسائر البشریة يف عملیات اإلطفاء حسب الجنس
لعام 1438 هـ موزعه یلع املناطق
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 (73%) ������ ���� ��� ��
 ���א� א�	כ
� כא�� � א�כ����� א������א�� א������ � ������ א���� ���� �� ����� ��� �� 
	א א���א����� ��� �א������� ��א�� א����כ� �א��א  ����א����� א�
��א� , ����א ���� ������� ���א� א��א� (27%) , � ��� �����

����� ���� ������ א����� א��א��� . 
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 ������ ���� ��� ������ א������א�� א������ � ��� א����  �כ� ����� �� ���� ��א�א� א�	כ
� כא�� � א�כ ��� ��

 א������� �� ��א�א� א��א� (36%) . �	א א���א����� ��� א�	כ
� �א��א� ����� �
(64%) �� א��א�� א��א�א� , ����א ��¡ ���
	£ א���א�� א�¢�� ������� ��א�א� א��א� �כ¢�  �¤� , ¥
������¦ א���א�� �א ��א ����� ���א� �א��א�� �א�� ������ �����א��א�

 . �
�� ��א�א� א�	כ�� ��



عملیات االطفاء حسب نوع املحترق لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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(79.5%) �� ���א�� א��
א�� ,  §��
א� ©�¢¨ �א ������� �ª��� אכ� �� ¬��̄ ¦ ����א� א��¤א® ��� �
��� א��� 
© �� °±� 
� א��
א�� א��כ��� , א��¤א א� �א����¤א� , ��א�¨ א���¨ , � א��
א�� א�כ���א��� . ��� ����  ��©��	£ א��
א� ��� א��


א�� (32%) , (21.3%) , (17.6%) � (8.6%) . ��א ��� א����



عملیات اإلطفاء حسب مسببات الحریق لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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̄ ¦ ����א� א��¤א® ��� ������א² א��� � ����  
�� ��� א���� �� ©
(75%) �� ���א��  §���� �� �א �������א² ��������� ©������ �ª��� �
��
 �� ��א�����
א�� , ����	 א������א² � א´������א³ א�כ���א�� ��� ©����
 �� ������© µ	א�� ��ªא�� א��� � ,  ��§ א�
(38.7%) ����� ���א����� ����
(20.5%) �� א��
א�� , ·� א����¶ �� א��¤א א� �א���א¬ �����א�¨ א���¨ 

א�� �� ���א�� �
א�� (8.3%) � (7.4%) ��� א�� �� �������© ���א�

א��
א�� .



نوعیة املحترق موزعة حسب اسباب حوادث الحریق لعام 1438 هـ

50

س
�
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�
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الخسائر البشریة واملادیة موزعة حسب نوعیة املحترق لعام 1438 هـ
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�א �� א���¸� א�����כ��� , ��� ��¡ ��� א�
��א� �א��א�א� �� א���¸� ���א������א�� א������ � כא�� �א�
(74%) �� ���א�� א�
��א� �א��א�א� . כ	�כ א������א�� א��א� � כא��  ���� ��א�����כ��� (1378) �א�� �������
(47%) �� ���א�� א���א�� א��א� �  ����©¤�ª �� א���¸� א��כ��� , ��� ���� (34.131.832) � א� ����

.
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الخسائر البشریة واملادیة موزعة حسب أسباب حوادث الحریق لعام 1438 هـ

 §��
 א��������  ��כ¢�� �� א������א�� א������ � �א��א� � , ��� ��¡ ��� א�
��א� �א��א�א� �����א´���א³ א�כ���א�� כא� 
(47%) �� ���א�� א�
��א� �א��א�א� . ��א א���א�� א��א� � ��� ���� ��� (46.655.859) � א�  ���� ��(883) �א�� ����

(64%) �� ���א�� א���א�� א��א� � . ������
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عملیات اإلطفاء حسب األشهر لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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º

א� � א´��� , ��� ��¡ ��� א��
א�� (5.177) �א�·א» ���� ��� א���� א���א�� ���� �� ��� א��
א�� ��� «


א�� . � ��� א�
º
 ·� ½µ א���ª¼ ���±א� ���ª (4.637) � (4.537) �א�·א

º
�א� ���ª (4.711) �א�·אª» ��» §��  ,
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مقارنة نوعیة املحترق ونسبة التغیر يف عملیات اإلطفاء لعامي 1437/ 1438 هـ

100%
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مقارنة أسباب الحریق ونسبة التغیر لعامي 1437 / 1438 هـ
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0.2%
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الباب الثاني - الفصل الثالث
عملیــات اإلنقـــــاذ
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مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة واملادیة  لعامي 1438/1437 هـ



62

عدد العملیات 
یتضـــح من جدول عملیات اإلنقاذ لعامي 1437 هـ - 1438 هـ أن عدد العملیات بلغ (36.673) عملیة لعام 1438هـ مقابل 

(41.415) عملیة لعام 1437هـ أي بنقص وقدره (4742) عملیة وبنسبة (11 %) . 

الخسائر البشریة
بلـــغ عدد الوفیات يف عملیات اإلنقاذ لعام 1438هـ (656) حالة وفاة مقابل (774) لعام 1437هـ ، أي بنقص وقدره (118) 

حالة وبنسبة (15 %) .
أما املصابون فقد بلغ عددهم خالل عام 1438هـ (1341) مصابًا مقابل (1517) مصابًا لعام 1437هـ ، أي بنقص وقدره (176) 

مصابًا وبنسبة (12%) . 

الخسائر املادیة
بلغت الخسائر املادیة الناجمة عن عملیات اإلنقاذ لعام 1438هـ (2.431.390) ریال مقابل (5.923.087) ریال لعام 1437هـ 

أي بنقص وقدره (3,491,697) ریال وبنسبة (59%) . 



مقارنة عملیات اإلنقاذ والخسائر البشریة واملادیة ومقدار التغیر 
لعامي 1437 /1438هـ موزعة یلع  املناطق
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عدد العملیات
من خالل جدول مقارنة عملیات اإلنقاذ ونسبة التغیر لعامي 1437 / 1438 هـ یتضح لنا أن منطقة عسیر حصل بها أکبر 
زیـــادة يف عدد الحوادث ، حیث زادت العملیات يف عام 1438هـ بحوالي (599) عملیة عن عام 1437هـ ، بینما کان أکبر 
نقـــص يف عدد العملیات يف منطقة املدینة املنورة ، حیث نقصت العملیات يف عام 1438هـ بـ (1.567) عملیة عن 

عام 1437هـ .

الخسائر البشریة 
أکبـــر زیادة يف عدد الوفیات کانت يف منطقـــة الریاض ، حیث زادت أعداد الوفیات يف عام 1438هـ بـ (19) حالة وفاة 
عن عام 1437هـ ، أما أکبر نقص فکان يف منطقة عســـیر ، حیث انخفضت حاالت الوفاة يف عام 1438هـ بـ (32) حالة 
عن عام 1437هـ ، علمًا أن التغیر من حیث الزیادة يف عدد العملیات کان األکبر يف منطقة عسیر . أما اإلصابات فکانت 
الزیادة األکبر يف منطقة مکة املکرمة ، حیث زاد عدد اإلصابات يف عام 1438هـ بحوالي (48) إصابة عن عام 1437هـ ، 
أما أقل املناطق انخفاضًا فکانت جازان والتي نقص عدد اإلصابات فیها يف عام 1438هـ بـ (80) إصابة عن عام 1437هـ 

الخسائر املادیة
الخســـائر املادیة زادت يف عام 1438هـ يف منطقة تبوك بحوالي (315.543) ریال عن عام 1437هـ ، وکانت هذه الزیادة 
هي األیلع یلع مســـتوى املناطق  أمـــا منطقة الریاض فکانت أکثر املناطق انخفاضًا يف الخســـائر املادیة، حیث 

انخفضت خسائرها املادیة يف عام 1438هـ بحوالي (2.131.527) ریال عن عام 1437هـ .



  الخسائر البشریة يف عملیات اإلنقاذ حسب الجنس
لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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من خالل توزیع الوفیات حســـب الجنس ، یتضح لنا أن نســـبة وفیات الذکور وصلت إلی (%88) من إجمالي الوفیات بینما 
وفیات اإلناث لم تتجاوز (%12) ، وهذا التناسب بین الجنسین هو السمة الغالبة یلع مناطق اململکة . 
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أما یلع مستوى اإلصابات فقد وصلت نسبة إصابات الذکور إلی (%81) من إجمالي اإلصابات ، أما اإلناث فلم تتجاوز نسبتهم 
(%19) . وهذا التناسب بین الجنسین متسق یلع مستوى مناطق اململکة ، فکل املناطق تکون فیها إصابات الذکور أیلع 

من إصابات اإلناث . 
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عملیات اإلنقاذ حسب األسباب لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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من خالل توزیع عملیات اإلنقاذ یلع األســـباب یمکن مالحظة أن االحتجاز والتصادم تسببت فیما یقارب (%85) من عملیات 
اإلنقاذ ، حیث وصل عدد العملیات بسبب االحتجاز إلی (23833) عملیة من إجمالي عملیات اإلنقاذ ، بینما وصل عدد عملیات 

اإلنقاذ التي کانت بسبب التصادم (7351) عملیة . 
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الخسائر البشریة واملادیة لعملیات اإلنقاذ لعام 1438هـ موزعة یلع األسباب

االحتجاز کان هو املسبب الرئیسي للکثیر من الخسائر البشریة ، حیث بلغ عدد الوفیات واإلصابات بسببه (702) حالة 
وبنسبة بلغت (%35) من إجمالي الوفیات واإلصابات . أما الخسائر املادیة فقد کان املسبب الرئیسي لها التصادم ، 

حیث بلغت (1.271007) ریال وبنسبة (%52) من إجمالي الخسائر املادیة .



   عملیات اإلنقاذ حسب األشهر لعام 1438هـ موزعة یلع املناطق
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وصل عدد العملیات يف شهر شعبان إلی (3797) عملیة وهو األکثر من بین األشهر ، أما بقیة األشهر فهي متقاربة 
من حیث عدد العملیات .



  مقارنة اسباب عملیات االنقاذ ونسبة التغیر لعامي 1438/1437هـ
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الباب الثاني - الفصل الرابع
عملیــات اإلسعــــاف
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 مقارنة لعملیات اإلسعاف والخسائر البشریة لعامي 1437 / 1438هـ
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عدد العملیات 
یتضح من جدول عملیات اإلسعاف لعامي 1437  - 1438 هـ   أن عدد العملیات يف عام 1437هـ  کان (38) 
عملیة ، بینما انخفضت يف عام 1438هـ إلی (27) عملیة ، أي بنقص مقدراه (11) عملیة وبنسبة (29%) 

.

الخسائر البشریة
انخفض عدد الوفیات يف عملیات اإلسعاف يف عام 1438هـ بنسبة (%86) عن عام 1437هـ ، حیث کان 
أما   . واحدة  وفاة  حالة  هناك  کانت  1438هـ  عام  بینما يف  وفیات   (7) 1437هـ  عام  الوفیات يف  عدد 
أي  (15)إصابة  إلی  1438هـ  عام  انخفضت يف  بینما   ، 1437هـ  عام  (35)إصابة يف  کانت  اإلصابات فقد 

بنقص وقدره (20) حالة وبنسبة (57%) . 



مقارنة عملیات اإلسعاف والخسائر البشریة والتغیر 
لعامي 1437 / 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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عملیات اإلسعاف حسب نوعیة الخدمة االسعافیه املقدمة 
موزعة یلع املناطق لعام 1438 هـ
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 عملیات اإلسعاف حسب األسباب موزعة یلع املناطق لعام 1438 هـ
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 عملیات اإلسعاف حسب األشهر لعام 1438 هـ موزعة یلع املناطق
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الباب الثالث - الفصل األول
الشهداء واملصابون
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أسماء الشهداء من منسوبي الدفاع املدني لعام 1438هـ
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الشهداء واملصابون من رجال الدفاع املدني 
لعامي 1438/1437 هـ موزعة یلع املناطق



الباب الثالث - الفصل الثاني
البالغات الکاذبة





99

مقارنة لعدد البالغات الکاذبة لعامي 1438/1437هـ





الباب الثالث - الفصل الثالث
توزیع املراکز املیدانیة





103

توزیع خدمات الدفاع املدني یلع املناطق لعام 1438 هـ





الباب الثالث - الفصل الرابع
الحوادث املتکررة
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حوادث الحریق يف الوحدات السکنیة موزعة یلع املناطق لعام 1438 هـ
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عدد الحوادث
یتضح من جدول حوادث الحریق يف الوحدات الســـکنیة أن أکثـــر املناطق من حیث عدد الحوادث هي منطقة مکة 
املکرمة ثم تلیها منطقة الریاض ثم املنطقة الشـــرقیة ، حیث وصلت الحوادث فیها (4086) و (3599) و (2675) حادثًا 
یلع التوالي ، وتمثل حوادث هذه املناطق الثالث ما نســـبته (%66) من حوادث الوحدات الســـکنیة یلع مســـتوى 

اململکة . 

الخسائر البشریة
الخسائر البشریة (وفیات وإصابات) يف منطقة مکة املکرمة هي األیلع حیث بلغ عددها (527) حالة ، تلیها املنطقة 
الشـــرقیة بـ (251) حالة ثم منطقة الریاض بـ (194) حالة . لکن عند مقارنة املناطق من حیث درجة الخطورة نجد أن 
منطقـــة مکة املکرمة هي األکثـــر خطورة بعدد (13) حالة لکل (100) حادث تلیها منطقـــة جازان بعدد (11) حالة ثم 

منطقة املدینة املنورة بعدد (10) حاالت لکل (100) حادث . 

الخسائر املادیة
يف الخســـائر املادیة نجد أن املنطقة الشرقیة هي األیلع بـ (10.253.145) ریال مع أن املنطقة الشرقیة يف الترتیب 
الثالث من حیث عدد الحوادث ، تلیها منطقة حائل بـ (3.607.003) ریال ثم منطقة املدینة املنورة بـ (3.452.445) ریال 



112

حوادث الحریق بسبب االلتماس الکهربائي موزعة یلع املناطق لعام 1438
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عدد الحوادث
یتضح من جدول حوادث الحریق بسبب االلتماس الکهربائي أن أکثر املناطق من حیث عدد الحوادث هي منطقة مکة 
املکرمة ثم تلیها منطقة الریاض ثم املنطقة الشـــرقیة ، حیث وصلت الحوادث فیها (5.797) و (3.806) و (3.052) حادثًا 
یلع التوالي ، وتمثل حوادث هذه املناطق الثالث ما نســـبته (%67) من حوادث االلتماس الکهربائي یلع مســـتوى 

اململکة . 

الخسائر البشریة
الخسائر البشریة (وفیات وإصابات) يف منطقة مکة املکرمة هي األیلع حیث بلغ عددها (356) حالة ، تلیها املنطقة 
الشـــرقیة بـ (176) حالة ثم منطقة الریاض بـ (107) حالة . أما من حیث درجة خطورة الحوادث نجد أن منطقة املدینة 
املنورة هي األکثر خطورة بعدد (7) حاالت لکل (100) حادث تلیها منطقة مکة املکرمة واملنطقة الشـــرقیة بعدد (6) 

حاالت لکل (100) حادث لکل منها .  

الخسائر املادیة
يف الخســـائر املادیة نجد أن املنطقة الشـــرقیة هي األیلع بـ (12.032.695) ریال ، تلیها منطقة املدینة املنورة بـ 

(10.406.270) ریال ، ثم حائل بـ (4.101.400) ریال .



حوادث اإلنقاذ بسبب االحتجاز موزعة یلع املناطق لعام 1438
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عدد الحوادث
عدد حوادث اإلنقاذ بســـبب االحتجاز کانت يف منطقة مکة املکرمة هي األیلع حیث وصلت إلی (9818) حادثًا ، تلیها 
املنطقة الشـــرقیة بعدد ( 3005) حادثًا ثم منطقة الریاض بـ (2128) حادثًا ، وتشـــکل هذه املناطق الثالث ما نسبته 

(%63) من إجمالي حوادث اإلنقاذ بسبب االحتجاز یلع مستوى اململکة . 
 

الخسائر البشریة
يف منطقة مکة املکرمة وصل عدد الخسائر البشریة إلی (364) ما بین وفاة وإصابة وهي األیلع بین املناطق ، تلیها 
املنطقة الشـــرقیة بـ(71) حالة ثم منطقة املدینة املنورة بـ (61) حالة علمـــًا أن منطقة املدینة املنورة تأتي يف 
املرتبة الرابعة من حیث عدد الحوادث. أما من حیث درجة الخطورة فإن منطقة الحدود الشـــمالیة تعد األکثر خطورة 
بمعدل (8) حاالت لکل (100) حادث تلیها منطقة مکة املکرمة ومنطقة الباحة بمعدل (4) حاالت لکل (100) حادث لکل 

منهم.   

الخسائر املادیة
يف الخســـائر املادیة نجد أن املنطقة الشرقیة هي األیلع بـ (120765) ریال ، تلیها منطقة تبوك بـ (32139) ریال ، ثم 

منطقة املدینة املنورة بـ (12020) ریال .





الباب الثالث
الفصل الخامس
نسبة الحوادث

إلی عدد السکان
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 مقارنة عملیات الدفاع املدني وعدد السکان حسب املناطق لعام 1438 هـ
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معدل عمليات الدفاع املد	 لكل (10000) نسمة موزعة عىل املناطق لعام 1438هـ



مقارنة عملیات اإلطفاء وعدد السکان حسب املناطق لعام 1438 هـ
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معدل عمليات اإلطفاء لكل (10000) نسمة موزعة عىل املناطق لعام 1438هـ
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مقارنة عملیات اإلنقاذ وعدد السکان حسب املناطق لعام 1438 هـ

10.000 نسمة
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معدل عمليات اإلنقاذ لكل (10000) نسمة موزعة عىل املناطق لعام 1438هـ



الباب الرابع
التــــدریب
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عدد املتدربین خارج اململکة لعام 1438 هـ  للضباط واألفراد واملدنیین
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 الدورات املنعقدة خارج اململکة لعام 1438 هـ موزعة یلع الدول
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عدد املتدربین يف مراکز التدریب من خارج الجهاز 
لعام  1438هـ  حسب مراکز التدریب
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اعداد الدورات واملتدربین حسب مکان انعقاد الدورة لعام 1438 هـ
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أعداد املتدربین خارج قطاع الدفاع املدني لعام 1438 هـ
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أعداد املتدربین يف دورات التدریب یلع رأس العمل 
للعام  1438هـ يف مدیریات املناطق



الباب الخامس
أعمال السالمة

واإلشراف الوقائي
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املنشآت الخاضعة لإلشراف الوقائي بکافة مناطق اململکة لعام 1438 هـ
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جوالت مفتشي السالمة واإلشراف الوقائي یلع املنشآت 
موزعة یلع املناطق لعام 1438هـ 

املنطقة



147



148

القوى البشریة العاملة يف مجال السالمة واإلشراف الوقائي والسیارات 
موزعة یلع املناطق لعام 1438هـ
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توزیع األنشطة الثقافیة يف مجال التوعیة ألعمال السالمة باملناطق لعام 1438هـ



الباب السادس
تقنیة املعلومات
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نســـبة إنجاز املدیریة العامة للدفاع املدني يف القیاس السابع للتحول للتعامالت اإللکترونیة الحکومیة 
"مرحلة التمیز والتحسین" 

لقد حققت املدیریة العامة للدفاع املدني إنجازًا نســـبته (%64.09) يف "مرحلة التمیز والتحســـین"، وبهذا یکون 
ترتیب املدیریة العامة للدفاع املدني (7) من بین (24) جهة حکومیة يف قطاع (الداخلیة والخارجیة) ویتضح ذلك 

يف الرسم البیاني (اللون الرمادي) وترتیبها مقارنة بالجهات األخرى . 
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نسب إنجاز املدیریة العامة للدفاع املدني حسب مناظیر القیاس السابع لبرنامج التعامالت اإللکترونیة 
ر "مرحلة التمیز والتحسین" الحکومیة یسِّ
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