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 كوٌٞ ًعاهٛ ًدٙس عاَ اهدفاع املدُٛ

 ..  زب اهعاملني ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ خامت األُبٚا١ ٗاملسضوني ضٚدُا ستٌد ٗعوٟ آهٕ ٗصشبٕ أمجعنياذتٌد هلل 

املٚادّٙ اهرٜ ت٘هٕٚ سلً٘تِا اهسغٚدٝ بقٚادٝ خادَ اذتسًني اهػسٙفني ـــ أٙدٖ اهلل املدٙسٙٞ اهعاًٞ هودفاع املدُٛ كباقٛ أدٔصٝ اهدٗهٞ مل٘اكبٞ ُٔضٞ ممولتِا اهػاًوٞ يف كافٞ طعٟ ت

ٗال غم أْ اهتدطٚط اهطوٍٚ مل٘اكبٞ ٓرٖ اهِٔضٞ اهػاًوٞ حيتاز إىل زضٍ خطط اهلل ـــ دى عِاٙتٔا ٗآتٌأًا.  ٍـــ سفظٔٗمس٘ اهِا٢ب اهجاُٛ بِصسٖ ـــ ٗمس٘ ٗهٛ عٔدٖ األًني 

 وٟ زؤٙٞ ٗاقعٚٞ تػدص اه٘ضع اهسآّ هتشقٚق اهتط٘ٙس املطو٘ب.ًطتقبوٚٞ ًبِٚٞ ع

مبا خيدَ املصاحل ًّ ٗاقع املعسفٞ باملتطوبات اهيت ختدَ ضري اهعٌى ٗتقدَ ارتدًٞ عوٟ اه٘دٕ املطو٘ب هوتدطٚط اهطوٍٚ  االضاضٛ املستلصاملعوً٘ٞ اهصشٚشٞ ٗامل٘ثقٞ ٓٛ ت٘فس ْ إ 

زصد ٗت٘ثٚق أعٌاي اهدفاع املدُٛ يف ص٘زٝ ًعوً٘ات ٗبٚاُات زقٌٚٞ ٗدداٗي قدًٞ. ًّ خالي ٓرا اهلتاب اإلسصا٢ٛ اهرٜ ٙقَ٘ بدٗز ٗفق أسدخ اهتقِٚات ٗطسق اهتدزٙب املت

 .  ٗإسصا٢ٚات تعرب عّ سذٍ خدًات اهدفاع املدُٛ املقدًٞ ٗكرهم سذٍ اهعٌى املوقٟ عوٟ عاتق ٓرا ادتٔاش اإلُطاُٛ

ٓرا اهلتاب اهتعس  عوٟ أٍٓ املػلالت اهيت قد تِتر عِٔا س٘ادخ خطريٝ تػلى اضتِصافًا هألزٗاح ٗاملٌتولات حملاٗهٞ إجياد سو٘ي ٗخطط  اإلسصا٢ٚات املقدًٞ يفميلّ ًّ خالي 

املِطوق تصدز املدٙسٙٞ اهعاًٞ هودفاع ًّٗ ٓرا  ًِاضبٞ مل٘ادٔتٔا ٗشٙادٝ ت٘عٚٞ امل٘اطّ ٗاملقٍٚ ٗتدزٙبٍٔ هو٘قاٙٞ ًّ اه٘ق٘ع يف ًجى ٓرٖ اذت٘ادخ هتشقٚق اهطالًٞ ٗاألًاْ هوٌذتٌع.

ٓـ يف ضبٚى خدًٞ امل٘اطّ ٗاملقٍٚ 1434املدُٛ اهلتاب اإلسصا٢ٛ اهطِٜ٘ اهرٜ حيتٜ٘ عوٟ اإلسصا١ات ٗاملؤغسات اذتٚ٘ٙٞ ارتاصٞ بأعٌاي ٗخدًات ُٗػاطات اهدفاع املدُٛ خالي عاَ 

امل٘ىل اهعوٛ اهقدٙس أْ جيعى ُطأي  ختاًًا يف زتاي اهدفاع املدُٛ ًّ املؤغسات اإلسصا٢ٚٞ اه٘ازدٝ ضٌّ ٓرا اهلتاب. ٗاهباسجْ٘ املط٣٘هْ٘آًوني أْ ٙطتفٚد عوٟ ٓرٖ األزض املبازكٞ. 

  عٌوِا كوٕ خاهصا ه٘دٕٔ اهلسٍٙ ٗأْ ٙطدد خطاُا ملا فٕٚ ًصوشٞ اه٘طّ ٗأْ ٙ٘فقِا مجٚعا إىل ًا حيبٕ ٗٙسضاٖ.

 ًدٙس عاَ اهدفاع املدُٛ                     

 /٘ا١ه

 ضوٌٚاْ بّ عبداهلل اهعٌسٗ
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 ًقدًٞ:
، ًفصوٞ، ًقازُٞ، ٗستدثٞ، ٗأْ ٙتٍ ختصِٙٔا ً٘ثقٞعوٟ أْ تلْ٘ ٓرٖ اإلسصا١ات ، هعٌوٚاتٛأ دٗزًا ًًٌٔا يف عٌوٚات املساقبٞ ٗاهتشوٚى ٗاهتدطٚط هوتط٘ز٢ٚٞ اإلسصااملعوً٘ات توعب 

زكا٢ص أضاضٚٞ الختاذ اهقسازات ظٌٚع ًؤغساتٔا ٗتػلى اإلسصا١ات  . ادهلا ٗاضتددأًا الستطاب املؤغسات ذات اهصوٞيف ق٘اعد بٚاُات ذات تلِ٘ه٘دٚا سدٙجٞ، ٗأْ ٙتٍ ُػسٓا ٗتب

اهيت ٙعتٌد  ط٘ٙسٙٞاهضسٗزٙٞ إلعداد ارتطط اهت املدخالتبأْ اهبٚاُات ٗاملعوً٘ات اإلسصا٢ٚٞ تعد ًّ أٍٓ األٓدا  اإلضرتاتٚذٚٞ هوقطاع. كٌا أكدت اهدزاضات اهعوٌٚٞ اهيت حتقق 

دٗزٓا يف بِا١ املؤغسات اهيت تقٚظ ًد٠ حتقٚق ارتطٞ  إىلجناسٔا يف حتقٚق األٓدا  بدزدٞ كبريٝ عوٟ ًد٠ ت٘فس اهبٚاُات ٗاملعوً٘ات اهدقٚقٞ ٗاهلافٚٞ. كٌا تعص٠ أٌٓٚتٔا 

ًّٗ ، األدا١ٗتقٍٚٚ ط فضاًل عوٟ أُٔا ٗضٚوٞ فاعوٞ متلّ ًّ ًتابعٞ تِفٚر ارتط ،ازدألٓدافٔا، ٗاهتعس  عوٟ اه٘ضع اهسآّ، ٗتطوٚط اهض١٘ عوٟ اجملاالت اهيت تعاُٛ ًّ ُقص يف امل٘

خالي اعٌاي اهدفاع املدُٛ املٚداُٚٞ جيطد عسض بٚاُات ًٗعوً٘ات إسصا٢ٚٞ عّ اهرٜ اهلتاب اإلسصا٢ٛ اهطِٜ٘ إعداد ٓرا املِطوق كاْ عٌوِا يف إدازٝ اإلسصا١ هتشقٚق ٓرا املبدأ. 

 اهلتاب حيتٜ٘ عوٟ أزبعٞ أب٘اب ز٢ٚطٚٞ:ٗ، اهتدطٚط ٗاهتط٘ٙس ٗفق زؤٙٞ ٗاضشٞ ًدعً٘ٞ ببٚاُات زقٌٚٞ ً٘ثقّٞ م ًّ أدى أْ خيدَ املط٣٘هني عٓـ، ٗذه1434عاَ 

إسصا٢ٚات خالي ً٘ضٍ ٙعسض باب اهجاُٛ:: . اهٗاملصابني ًّ زداي اهدفاع املدُٛ باإلضافٞ إىل اهػٔدا١ ًّ إطفا١ ٗإُقاذ ٗإضعا   ٞٙقدَ إسصا٢ٚات عّ األعٌاي املٚداُٚ اهباب األٗي:

املدٙسٙٞ اهعاًٞ هودفاع املدُٛ ً٘قع ٗهتٌلني اهباسجني ٗاملٔتٌني ًّ اذتص٘ي عوٟ ًعوً٘ات إسصا٢ٚٞ فقد مت ُػس أٍٓ املعوً٘ات اإلسصا٢ٚٞ ًّ خالي ٓـ. 1434سر 

(www.998.gov.sa.عوٟ غبلٞ االُرتُت ) 

 

 إدازٝ اإلسصا١

 

http://www.998.gov.sa/
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 ٗياهباب األ
 

 

 

 

 

 

 اهعٌوٚات املٚداُٚٞ
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 اهفصى األٗي

 اهلاذبٞ ٗاهبالغات اإلطفا١ عٌوٚات
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( عٌوٚٞ 45.928بوؼ   عٌوٚات اإلطفا١ أْ عدد  ٓـ 1433/1434 ٗارتطا٢س اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞ هعاًٛ إطفا١ س٘ادخ اذتسٙق ( هعٌوٚات 1 -1دٗي  ادتًّ ٙتضح 

 ( .%5  ٗبِطبٞ عٌوٚٞ (2228 بصٙادٝ ٗقدزٓا ٓـ أٜ 1433( عٌوٚٞ هعاَ 43.700  ٓـ ًقابى1434هعاَ 

 

 اهبػسٙٞارتطا٢س 

 %( . 8-  ٗبِطبٞ ًٟت٘ف( 20  قدزٖٗ بِقصأٜ ،  ٓـ1433هعاَ  ًٟت٘ف( 258ًقابى   ًت٘فٟ( 238ٓـ  1434 َهعاس٘ادخ اذتسٙق يف  نياملت٘فبوؼ عدد 

 %( . 13-  ( ًصابًا ٗبِطب276ٞ  قدزٖٗ بِقص أٜٓـ ، 1433هعاَ ًصابًا ( 2075( ًصابًا ًقابى  1799  ٓـ1434ي عاَ بوؼ عددٍٓ خالفقد املصابْ٘ أًا 

 

 ارتطا٢س املادٙٞ

 أهــ  ٗأزبعــْ٘ٗضــتٌا٢ٞ ٗةطــٞ  ْعػــس ًوٚــ٘ ٗإســد٠ًا٢تــاْ ( 111,546,317 بوػــت ٓـــ 1434اهِامجــٞ عــّ ســ٘ادخ اذتسٙــق هعــاَ ارتطــا٢س املادٙــٞ بوػــت 

أٜ  ، ٓــ 1433هعـاَ   زٙـااًل  ٗمثاُْ٘  ٗأزبعٞ أه ًا٢ٞ ٗٗاسد ٗثالثْ٘ ًوْٚ٘ ٗضتٌا٢ٞ ٗٗاسد ٗعػسْٗ ( 171,511,484ًقابى  ٙااًل ز سٗثالثٞ عػ ٗضبعٌا٢ٞ

 .%( 51  ٗبِطبٞزٙااًل  ٗضتٌا٢ٞ ٗتطعٞ ٗعػسْٗ أه ٗعػسْٗ  ٗأزبعٞمثاُْ٘ ًوْٚ٘  (84,414,516  اٗقدزٓ بصٙادٝ
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جدول )2-0(

0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ

228%15,766,27551,641,603-19%2385310%4445-5%74897136 الرَاض

24%35,181,10043,482,494-17%442365-39%7747-3%75747316 الشرقَه

40%319,560,38227,319,965%35533551%85777%1391615087 مكه المكرمه

-13%5,457,4854,760,370-28%6849-63%83-1%13871373 عسَر 

-5%13,093,03312,473,740-3%139135-4%1082423%14422993 المدَنه المنورة

415%7,194,71537,029,360-15%133113-36%117-2%26282585منطقه القصَم 

93%533,5701,031,848-59%3715-100%10-7%897831 الباحه

6%1,942,0902,065,515-36%149-33%32-5%11021045 نجران

36%378,519,65011,571,655%3548-47%16158%19502261جازان

11%4,108,9694,566,395-45%12267-57%673%17131822 تبوك

-51%6,945,7003,375,400-36%1609058%513-4%12271177 حائل

-26%3710,625,2657,857,805%503041%46-5%16761595 الجوف

66%2,692,8504,469,563-19%1004738%124%699707الحدود الشمالَه

61%131,621,084211,645,713-13%20751799-8%5258238%4370045928المجموع

جدول ٌوضح مقارنة عملٌات إطفاء حوادث الحرٌق  والخسائر  البشرٌة والمادٌه  ونسبة التغٌر لعامً 1433 / 1434 هـ موزعة على المناطق

المنطقة

عدد الحوادث

النسبة

المتوفون

النسبة النسبة

المصابون

النسبة

       الخسائر المادَة  بالرَاالت             
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%( ٗبـاهع٘دٝ إىل ادتـدٗي جنـد أْ أكجـس     5طفـا١ شادت بِطـبٞ    اإلعٌوٚات ُطبٞ أْ ٓـ 1434/1433هعاًٛ   املِاطقطب س ٗارتطا٢س اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞاإلطفا١ ( هعٌوٚات 1-1دٗي  ادتًّ ٙتضح 

ًٝ يف ُطبٞ عدد اذت٘ادخ ًقازُٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ :   املِاطق شٙاد

 %8بِطبٞ  امللسًٞ ًلٞ %16بِطبٞ  دـــاشاْ %108بِطبٞ  املدِٙٞ املِ٘زٝ

 ارتطا٢س اهبػسٙٞ 

   اه٘فٚات

%(  ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي جنـد أْ أكجـس املِـاطق    8-   بِطبٞٗ  ًت٘فٟ (20  بِقص ٗقدزٖأٜ  ٓـ1433 هعاَ ًت٘فٟ( 258ًقابى   ٘فًٟت( 238  ٓـ1434س٘ادخ اذتسٙق هعاَ بوؼ عدد املت٘فني يف 

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ :يف ُطب عدد اه٘ ُقص  فٚات ًقازُ

 %47-بِطبٞ  داشاْ %57-بِطبٞ  تب٘ن  %63-بِطبٞ  عطري

 اإلصابات

ٝ إىل ادتدٗي جند أْ أكج 13-ٞ  ( ًصابًا ٗبِطب276ٗقدزٖ   بِقصأٜ   ٓـ1433( ًصاباً هعاَ 2075( ًصابًا ًقابى  1799  ٓـ1434 س٘ادخ اذتسٙق هعاَبوؼ عدد املصابني يف  س املِاطق %( ٗباهع٘د

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ : ُقصا  يف ُطب عدد اإلصابات ًقازُ

 %36-سا٢ى بِطبٞ جنساْ ٗ %45-بِطبٞ  تب٘ن %59-بِطبٞ  اهباسٞ

 ارتطا٢س املادٙٞ

َ قدزت ارتطا٢س املادٙٞ  ٞ عّ س٘ادخ اذتسٙق هعا ٗضبعٌا٢ٞ ٗثالثٞ  أه  ْ٘ٗأزبعٗضتٌا٢ٞ ٗةطٞ  ْعػس ًوٚ٘ ٗإسد٠ًا٢تاْ ( 111,546,317  ع٘اهٛٓـ 1434اهِامج

ٞ  أهـ  ًا٢ٞ ٗٗاسد ٗثالثـْ٘ ًوٚـْ٘ ٗضـتٌا٢ٞ ٗٗاسـد ٗعػـسْٗ      ( 171,511,484ًقابى  عػس زٙااًل  بصٙـادٝ ٗقـدزٓا   أٜ  ، ٓــ 1433ٗمثـاُْ٘ زٙـااًل هعـاَ      ٗأزبعـ

ٝ إىل  %( 51  ٗبِطبٞٗضتٌا٢ٞ ٗتطعٞ ٗعػسْٗ زٙااًل  أه ٗعػسْٗ  ٗأزبعٞمثاُْ٘ ًوْٚ٘  (84,414,516  يف ُطب ارتطا٢س  شٙادٝ ادتدٗي جند أْ أكجس املِاطق ٗباهع٘د

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ :  املادٙٞ ًقازُ

 %93  بِطبٞ اهباسٞ %228بِطبٞ   اهسٙاض %415بِطبٞ   اهقصٍٚ

 الخسائر المادَة لألسباب التالَة :  زَادةالمالحظات : قد َعود السبب فٍ 

 من المناطق عدم تقدَر الخسائر لمجموعة من الحوادث فٍ عدد  (0

 لتقدَر خسائرها المادَة كالحوادث المرورَة والحوادث الجنائَة . االختصاصالدفاع المدنٍ وتحال لجهات  باشرهاهناك حوادث  (2
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جدول رقم ) 3-0 (

مجموع مجموع

وفَاتانثًذكر االصاباتانثًذكر  ال

22288310341145الرٌاض

2759036539847الشرقٌه

424127551562177مكه المكرمه

252449303عسٌر

993613520323المدٌنه  المنوره

8330113617القصٌم

9615000الباحه

819112نجران

341448538جازان

472067213تبوك

43155812113حائل

35641246الجوف

231538314الحدود الشمالٌه

1327472179918355238المجموع

جدول ٌوضح الخسائر البشرٌة فً حوادث الحرٌق لعام 1434 هـ موزعه على المناطق 

المنطقة
الوفَات االصابات

 



 

 

04 

 سطب ادتِظ ًا ٙوٛ :  ٓـ1434هعاَ يف س٘ادخ اذتسٙق هودطا٢س اهبػسٙٞ ( 7-1دٗي  ادتًّ ٙتضح 
 

 اه٘فٚات

 : يف ُطب اه٘فٚات ًّ اهرك٘ز ٓٛ ُقصاأكجس املِاطق جند أْ ٗباهسد٘ع هوذدٗي  (%23  اإلُاخ%( بٌِٚا بوػت ُطبٞ 77 ًّ اهرك٘ز ٞ املت٘فني بوػت ُطب

 ٘فٚاتهاًّ إمجاهٛ % 32ُٗطبٞ اهرك٘ز  ٗفٚاتًّ % 31 بِطبٞ امللسًٞ ًلٞ ًِطقٞ

 ٘فٚاتهااهٛ ًّ إمج% 20ُٗطبٞ  اهرك٘ز ٗفٚاتًّ  %21 بِطبٞ اهػسقِٚٞطقٞ امل

 ٘فٚاتهاًّ إمجاهٛ % 19ُٗطبٞ  اهرك٘ز ٗفٚاتًّ  %19 ِطبٞب اهسٙاضًِطقٞ 

 . ٓـ1434هعاَ اه٘فٚات ًّ إمجاهٛ ( %71  ُٗطبٞاهرك٘ز ٗفٚات ًّ  (%71 ًا ُطبتٕ زتتٌعٞ متجى ٓرٖ املِاطق ٗ
 

 اإلصابات
 يف ُطب اإلصابات ًّ اهرك٘ز ٓٛ: ُقصاأكجس املِاطق جند أْ اهسد٘ع هوذدٗي ٗب (%26  اإلُاخ%( بٌِٚا بوػت ُطبٞ 74 ًّ اهرك٘ز بوػت ُطبٞ املصابني 

 اإلصابات ًّ إمجاهٛ % 31ُٗطبٞ  اهرك٘زإصابات ًّ  %32بِطبٞ  ًلٞ أمللسًًِٕطقٞ 

 اإلصابات  ًّ إمجاهٛ % 20ُٗطبٞ  اهرك٘ز إصاباتًّ % 21 بِطبٞ املِطقٞ اهػسقٚٞ

 اإلصابات ًّ إمجاهٛ % 17طبٞ ُٗ اهرك٘ز إصاباتًّ  %17 بِطبٞاهسٙــاض 

 ٓـ .1434هعاَ صابات ًّ إمجاهٛ اإل (%68 ُٗطبٞ  اهرك٘ز إصاباتًّ  (%70  ًا ُطبتٕزتتٌعٞ ٗمتجى ٓرٖ املِاطق 
 

 

 



 

 

05 

جدول )4-0(

النوعَة

المنطقة

3,11829848663817506121630420,721050922760847957,036

2,193538291338624340850780,59350025624260,64667,306

3,90734678789865451320362092,54893720,329244,81351205,187

4470857602528584229220338822010,373

0,1742110850502721042239575342500006608262,993

6990670122720441012042394392221101704732,585

0380682435242790166349427031830

0544853753040405847425220030,145

512272800380201064141340042293616212,260

4782128500425272037990526357130,822

41102047801421603002026427627660,077

394269420201207540622504455652110,595

226093553192750722682620621717

03,5313,2712,2772963330783730273596798,7134983903,10502800,19767445,928

جدول ٌوضح  عملٌات اطفاء حوادث الحرٌق حسب نوع المحترق لعام 1434 هـ موزعة على المناطق

نفاَات  ال

والمخلفات

المعدات 

ثقَله ال

المستودعات

تخزَن  وال
الصحَه

تحت 

االجــــــراء

الحوادث 

الكهربائَه

المؤسسات

 

والشركات 

االهلَه

الدوائر 

الحكومَه

مكة المكرمة

عسَر

َنة المنورة المد

القصَم

المجموع

الرَاض

الشرقَة

محالت 

تجارَه

زراعَه 

وحَوانَه
تروَحَه ال المصانع

وسائل 

نقل ال
تعلَمَه ال

المنشات 

بترولَه ال
صناعَهالسكنَة ال

الجوف

الحدود الشمالَة

الباحة

نجران

تبوك

حائل

المجموع

جازان
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ســ٘ادخ ًــّ إمجــاهٛ  (%29بِطـبٞ   ٗ ثــًاساد( 13530حتتــى املستبـٞ األٗىل سٚــح بوػــت   اه٘ســدات اهطــلِٚٞ يف ســ٘ادخ اذتسٙـق  ْ أ( 4 -1دٗي  ادتــًــّ ٙتضـح  

ًٝ يف ُطب س٘ادخ اذتسٙق يف اه٘سدات اهطلِٚٞ ٓٛ :  اذتسٙق ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 %15 اهػسقٚٞ بِطبِٞطقٞ امل %19اهسٙاض بِطبٞ  %29 ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ

 . ٓـ1434هعاَ يف اه٘سدات اهطلِٚٞ  س٘ادخ اذتسٙقًّ إمجاهٛ ( %63 ٗمتجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ 

 

ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ  س٘ادخ اذتسٙقًّ إمجاهٛ  (%24  ٗبِطبٞسادثًا ( 11097حتتى املستبٞ اهجاُٚٞ سٚح بوػت   اهِفاٙات ٗاملدوفاتيف س٘ادخ اذتسٙق 

ًٝ يف ُطب س٘ادخ اذتسٙق يف اهِفاٙات ٗاملدوفات ٓٛ :  أكجس املِاطق شٙاد

 %6 بِطبٞاهقصٍٚ  %15بِطبٞ  ٚٞقاملِطقٞ اهػس %43 ٞبِطب امللسًٞ ًلٞ

 . ٓـ1434هعاَ س٘ادخ اذتسٙق يف اهِفاٙات ٗاملدوفات  ًّ إمجاهٛ (%64 ًا ُطبتٕ  املِاطق زتتٌعٞٗمتجى ٓرٖ 

 

ٗباهسد٘ع هوذـدٗي جنـد أْ    سٙقس٘ادخ اذتًّ إمجاهٛ  (%19  ٗبِطبٞسادثًا ( 8703سٚح بوػت  هجٞ املستبٞ اهجاٗضا٢ى اهِقى يف كٌا متجى س٘ادخ اذتسٙق 

ًٝ يف ُطب س٘ادخ اذتسٙق يف ٗضا٢ى اهِقى ٓٛ :  أكجس املِاطق شٙاد

 %18بِطبٞ  املِطقٞ اهػسقٚٞ %20بِطبٞ  ًِطقٞ اهسٙاض %29 بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ

 . ٓـ1434هعاَ س٘ادخ اذتسٙق يف ٗضا٢ى اهِقى  ًّ إمجاهٛ (%67 ًا ُطبتٕ  املِاطق زتتٌعٞٗمتجى ٓرٖ 

 . ٓـ1434هعاَ  س٘ادخ اذتسٙقًّ إمجاهٛ %( 72 ًا ُطبتٕ ُ٘اع اهجالثٞ  اهطلِٚٞ ـــ اهِفاٙات ٗاملدوفات ـــ ٗضا٢ى اهِقى( األٖ ٓرى متجٗ
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جدول )5-0(

األسباب

المنطقة

3,82891042649448607401698203095362247,036

0,7030,2900,142427559512303013976400,403347,306

4,6504,3747776690,1904890590190398847120,26805,187

4703179871053275350860300420,373

0,05469621109003138015520613131992,993

8754085150542343930107108203912,585

09031801522452202112573036830

20650296220729211204028340,145

762779064572643120724924100372,260

436556344948791121224524040,822

36939571740242403242279280,077

40576105156662411117842300,595

24622262376203111050922717

05,32700,5094,1392,3673,308968725945350,2702,7592,5310,60945,928

جدول ٌوضح  عملٌات اطفاء حوادث الحرٌق حسب مسببات الحوادث خالل عام 1434 هـ موزعة على المناطق

المجموع
االلتماس 

الكهربائٍ

احتراق 

وسائل 

النقل

احتراق 

مواقد

مصدر 

 ٌ حرار

متوهج 

وبطٍء

عبث 

أطفال

التخلص 

من 

النفاَات 

والمخلفات

اخـــري
تحت 

اإلجــراء

اشتعال 

ذاتٍ

تسرب 

مواد 

بترولَه

جنائٍ

تفاعل 

مواد 

كمَائَه

اإلنفجار 

الغازٌ 

او 

الغبارٌ

ظواهر 

طبَعَه 

قدرَه

تبوك

حائل

المجموع

الجوف

الحدود الشمالَة

نجران

جازان

الرَاض

الشرقَة

مكة المكرمة

عسَر

َنة المنورة المد

القصَم

الباحة
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ًّ إمجاهٛ  (%33 ٗبِطبٞ ًا ثساد( 15327بعدد  االهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ ٓ٘ س٘ادخ اذتسٙق اهطبب األٗي يف أْ ١ اطفاإل( هعٌوٚات 6 -1دٗي  ادتًّ ٙتضح 

ًٝ يف ُطبٞ س٘ادخ اذتسٙق بطبب االهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ ٓٛ :ٗ٘ادخ اذت  باهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 %11 بِطبٞ اهػسقِٚٞطقٞ امل %25 بِطبٞ اهسٙاض %30 بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ

 . ٓـ1434هعاَ االهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ  بطبب س٘ادخ اذتسٙق ًّ إمجاهٛ (%66  متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕٗ

 

ًٝ يف ُطبٞ اذتًّ إمجاهٛ  (%25 ٗبِطبٞ ًا سادث( 11518بعدد   اهعبحٓ٘  س٘ادخ اذتسٙقاهطبب اهجاُٛ يف  ٘ادخ ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 س٘ادخ اذتسٙق بطبب اهعبح ٓٛ :

 %8 بِطبٞاهسٙاض  %11 بِطبٞاهػسقٚٞ ِطقٞ امل %38 ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ

 . ٓـ1434هعاَ اهعبح  بطببس٘ادخ اذتسٙق  ًّ إمجاهٛ (%57 متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ ٗ

 

%( ًــّ إمجــاهٛ ســ٘ادخ اذتسٙــق 9ٗبِطــبٞ   ثــًا( ساد4038املستبــٞ اهجاهجــٞ سٚــح بوػــت   ٗاهبط٣ٚــٞ املصــادز اذتسازٙــٞ املت٘ٓذــٞٗحتتــى ســ٘ادخ اذتسٙــق بطــبب 

ًٝ يف ُطبٞ س٘ادخ اذتسٙق بطببٗباهسد٘ع هوذدٗي   ٓٛ :ٗضا٢ى اهِقى  جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 %13 بِطبٞاهقصٍٚ  %19 بِطبٞ امللسًًٞلٞ ًِطقٞ  %26 بِطبٞ املِطقٞ اهػسقٚٞ

 . ٓـ1434هعاَ  املصدز اذتسازٜ اهت٘ٓر بطببس٘ادخ اذتسٙق  ًّ إمجاهٛ%( 58  متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕٗ

 

 . ٓـ1434هعاَ  س٘ادخ اذتسٙقًّ إمجاهٛ %( 67 ًا ُطبتٕ  املصدز اذتسازٜ املت٘ٓر ٗاهبط١ٛ(ضباب اهجالثٞ  االهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ ـــ اهعبح ـــ األ ٖٓرمتجى ٗ
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جدول رقم )6-1(

انثًذكرانثًذكر

7,7701,9509151,63551601514288267142285336605372843455,488,40313,530

1831,713607216582200885822781010010,917,5953,270

1,13962190619038717332697767344022,682,2132,277

73920651311222802512434201,121,670296

132168956961348833131803010,481,339333

67737327200432377230305,320,088178

173705033040100107178104111,184,395373

79818202100222562000307,450127

117539550131011675373412051,902,694359

431492890400033817326845201549,820679

2,33931721223,2505631834168871,09120841026821939,319,5898,703

3133933825100429103717202101,594,425498

20711358191102154889210007,343,670391

2,17818140032700132651127170001,467,4003,015

47280301401001708190001,350,700128

547,1871,6834147511371,9582912627400563,26211,097

2585710900000515590121051,000674

15,32711,5194,0392,3673,318968725945351,2712,7592,5301,6191,32747218355211,645,71345,928

احتراق مواقد

مصدر 

حرارٌ 

متوهج 

وبطٍء

عبث أطفال

جدول ٌوضح نوعٌة المحترق موزعة حسب اسباب حوادث الحرٌق لعام 1434 هـ

إصابة تفاعل 

مواد 

كَمَائَه

تماس  ال

كهربائٍ
جنائٍ

احتراق 

نقل وسائل ال
المجموع

تحت 

االجراء
الخسائر المادَهاخري

وفاة

الصناعَه

المصانع

المجموع

النفاَات والمخلفات

الدوائر الحكومَه

المؤسسات والشركات 

األهلَه

ه الحوادث  الكهرباَئ

المعدات الثقَله

اخـــــري

محالت تجارَه

زراعَه وحَوانَه

التعلَمَه

وسائل النقل

التخلص من 

نفاَات  ال

والمخلفات

االنفجار األسباب

الغازٌ أو 

الغبارٌ

ظواهر 

طبَعَه 

قدرَه

اشتعال 

ذاتٍ

تسرب 

مواد 

بترولَه النوعَه

السكنَه

التروَحَه

المستودعات والتخزَن

الصحَه

المنشات البترولَه
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 ٓـ ً٘شعٞ سطب األضباب ًا ٙوٛ:1434 هِ٘عٚٞ احملرتق يف س٘ادخ اذتسٙق هعاَ( 5 -1ـدٗي  ادتًّ ٙتضح 
 

 ه٘سدات اهطلِٚٞا

 %( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق  ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ األضباب ٙتضح اآلتٛ:29 بِطبٞ ( سادثًا  13530ٗبعدد  املستبٞ األٗىل  س٘ادخ اذتسٙق يف اه٘سدات اهطلِٚٞ استوت

 %12 بِطبٞاسرتاق ً٘قد  %14 بِطبٞاهعبح  %57 بِطبٞ االهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ

املادٙٞ ع٘اهٛ  ٓاٗقدزت خطا٢سًا ( غدص118ٗٗفاٝ  غدصًا ( 977إصابٞ  عِٔا  ترس٘ادخ اذتسٙق يف اه٘سدات اهطلِٚٞ  ُٗأضباب %( ًّ 83ًا ُطبتٕ  ٗمتجى ٓرٖ األضباب اهجالثٞ 

 . ٗثالثٞ زٙاالت ٗأزبعٌا٢ٞ أه ٗمثاُٚٞ ٗمثاُْ٘  ٗأزبعٌا٢ٞةطٞ ٗةطني ًوْٚ٘ ( 55.488.403 
 

 اهِفاٙات ٗاملدوفات 

 ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ األضباب ٙتضح اآلتٛ : %( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق24 بِطبٞ ٗ ًا ( سادث11097اهِفاٙات ٗاملدوفات استوت املستبٞ اهجاُٚٞ بعدد  س٘ادخ اذتسٙق يف 

 %15 بِطبًٞصدز سسازٜ  %18 بِطبِٞفاٙات اهاهتدوص ًّ  %65اهعبح بِطبٞ 

ُـ    سـ٘اد أضـباب  %( ًـّ  98ٗمتجى ٓرٖ األضباب اهجالثٞ ًـا ُطـبتٕ     ( 563.262املادٙـٞ عـ٘اهٛ     ٓاٗقـدزت خطـا٢س  أغـدا   ( 31إصـابٞ   عِٔـا   ترخ اذتسٙـق يف اهِفاٙـات ٗاملدوفـات ٗ

 . زٙااًل ًٗا٢تاْ ٗضتٞ ٗعػسْٗ آه ةطٌا٢ٞ ٗثالثٞ ٗضتْ٘ 

 

 س٘ادخ اهِقى

 ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ األضباب ٙتضح اآلتٛ : س٘ادخ اذتسٙق%( ًّ إمجاهٛ 19 بِطبٞ ًٗا ( سادث8703س٘ادخ اذتسٙق يف ٗضا٢ى اهِقى استوت املستبٞ اهجاهجٞ بعدد  

 %13 بِطبٞ اإلدسا١حتت  %27 بِطبٞاالهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ  %37بِطبٞ ٗضا٢ى اهِقى 

املادٙٞ ع٘اهٛ  ٓاقدزت خطا٢سٗ( غدصًا 101غدصًا ٗٗفاٝ  ( 436إصابٞ  عِٔا  ترس٘ادخ اذتسٙق يف ٗضا٢ى اهِقى ُٗأضباب %( ًّ إمجاهٛ 77ٗمتجى ٓرٖ األضباب اهجالثٞ ًا ُطبتٕ  

 زٙااًل . ٗةطٌا٢ٞ ٗتطعٞ ٗمثاُْ٘ أه تطعٞ ٗثالثْ٘ ًوْٚ٘ ٗثالمثا٢ٞ ٗتطعٞ عػس ( 39.319.589 
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جدول رقم )7-0(

انثًذكرانثًذكر

77710830039730326707379007430233930321720784754254212533302021,740,13905,327

0951070362906771853493073900082708788647888,724,34200,509

9056170912189375108952820233350480683575049040,626,7174,139

0635206096533325928811479747505,107,0422,367

561562111132512013100120107520707,799,5053,308

061538030974204563593044900702603,489,181968

0587062103108002171011110,179,11172

04220201010131070517101289,81159

281723111114111101210331358,85145

81324412030421101011181,61135

26788328830120638688290503073715022707,213,7730,270

0425826182727077014210958500221890,9652,759

2852797253337075533201903788650829052053055044,182,4412,531

3368760203786768218079027002659170421260,4610,609

03,5313,2712,2772963330783730273596798,7134983903,10502800,1976740,32747208355200,645,70345,928

جدول ٌوضح اسباب حوادث الحرٌق موزعة حسب نوعٌة المحترق لعام 1434 هـ

احتراق مواقد

المجموع الصحَه تروَحَه ال الخسائر المادَهالمصانع

عبث اطفال

وحدات  ال

الكهربائَه

وفَات إصابات

تعلَمَه ال السكنَه

المؤسسات 

والشركات 

االهلَه

المعدات 

ثقَله ال
اخـــــــــري

نفاَات  ال

والمخلفات

زراعَه 

وحَوانَه
صناعَه ال

المنشأت 

بترولَه ال

احتراق وسائل النقل

االسباب

محالت 

تجارَه

تسرب مواد بترولَه

مصدر حرارٌ 

متوهج وبطًء

الدوائر 

الحكومَه

المجموع

التخلص من 

النفاَات والمخلفات

ظواهر طبَعَه قدرَه

ه تفاعل مواد كَمَاَئ

جنائٍ

االنفجار الغازٌ او 

الغبارٌ

تحت االجراء

اخــــري

اشتعال ذاتٍ

نقل وسائل ال

التماس كهربائٍ

النوعَة

المستودعا

تخزَن ت وال
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 ٓـ ًا ٙوٛ :1434ألضباب س٘ادخ اذتسٙق ً٘شعٞ سطب ُ٘عٚٞ احملرتق هعاَ ( 7 – 1ـدٗي  ادتًّ ٙتضح 
 

 اإلهتٌاع اهلٔسبا٢ٛ 

 بت٘شٙع ذهم عوٟ ُ٘عٚٞ احملرتق ٙتضح اآلتٛ : ٗ%( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق 33  بِطبًٞٗا ( سادث15327بعدد  املستبٞ األٗىل اهلٔسبا٢ٛ استوت  االهتٌاعخ اذتسٙق بطبب س٘اد

 %14 بِطبٞ اه٘سدات اهلٔسبا٢ٚٞ %15 بِطبٞٗضا٢ى اهِقى  %51بِطبٞ لِٚٞ طسدات اه٘اه

املادٙـٞ عـ٘اهٛ    ٓاٗقـدزت خطـا٢س  ًا ( غدصـ 45ٗٗفـاٝ   غدصـًا  ( 673إصابٞ  عِٔا  تراهلٔسبا٢ٛ ُٗ االهتٌاعطبب ُ٘عٚٞ احملرتق ب%( ًّ 80ٞ ًا ُطبتٕ  ٗمتجى ٓرٖ األُ٘اع اهجالث

 .ٗتطعٞ ٗثالثْ٘ زٙاي ٗأزبعًْ٘ا٢ٞ ٗعػسْٗ ًوْٚ٘ ٗضبعٌا٢ٞ ٗٗاسد ( 120.741.039 

 

 اهعبح 

 بت٘شٙع ذهم عوٟ ُ٘عٚٞ احملرتق ٙتضح اآلتٛ : ٗ%( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق 25  بِطبًٞٗا ( سادث11519بعدد   اُٚٞاهجاملستبٞ س٘ادخ اذتسٙق بطبب اهعبح استوت 

 %15 بِطبٞاهصزاعٚٞ ٗاذتٚ٘اُٚٞ  %17 بِطبِٞٚٞ طلها ات٘سداه %62املدوفات ٗاهِفاٙات 

( 8.724.342املادٙٞ ع٘اهٛ   ٓاٗقدزت خطا٢سأغدا  ( 16ٗٗفاٝ  غدصًا ( 133إصابٞ  ٔا ُتر عِبطبب اهعبح  ُٗ٘عٚٞ احملرتق %( ًّ 94ٗمتجى ٓرٖ األُ٘اع اهجالثٞ ًا ُطبتٕ  

 زٙااًل . ٗأزبعْ٘ٗثالمثا٢ٞ ٗاثِاْ   أه ٗعػسْٗ  ٗأزبعٞمثاُٚٞ ًالٙني ٗضبعٌا٢ٞ 

 

 ًصدز سسازٜ ًت٘ٓر ٗبط١ٛ

بت٘شٙع ذهم عوٟ ُ٘عٚٞ احملرتق ٗ%( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق 9  بِطبٞٗ ًا( سادث4039بعدد  استوت املستبٞ اهجاهجٞ  املصدز اذتسازٜ املت٘ٓر ٗاهبط١ٛس٘ادخ اذتسٙق بطبب 

 ٙتضح اآلتٛ :

 %24 بِطبٞ اه٘سدات اهطلِٚٞ  %42بِطبٞ  اهِفاٙات ٗاملدوفات

( 41.626.707املادٙٞ ع٘اهٛ   ٌٓاٗقدزت خطا٢س ًاغدص (10ٗٗفاٝ  غدصًا ( 89إصابٞ  ٕ ُتر عِق بطبب ٗضا٢ى اهِقى ٗرتاحملُ٘عٚٞ %( ًّ 66جى ٓراْ اهِ٘عاْ ًا ُطبتٕ  ميٗ 

 . ٗضبعٌا٢ٞ ٗضبعٞ زٙاالًت أه ًوْٚ٘ ٗضتٌا٢ٞ ٗضتٞ ٗعػسْٗ  ٗأزبعْ٘ٗاسد 
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جدول ) 8-1 (

شهر

المنطقة

3854654815135355636697807117846935577,136الرَاض

4834905445875865547067256897036635867,316الشرقَه

1,1051,1429951,1681,1901,1991,3801,4301,3661,4661,3071,33915,087مكه المكرمه

94100811148695144169101147147951,373عسَر

106981061291852424143543583903302812,993المدَنه  المنوره

1801762361861972082592602342462022012,585القصَم

5235556258647610791887964831الباحه

816184837873999480124102861,045نجران

1551601691941992232072001961911791882,261جازان

1561611111491641711561321091891551691,822تبوك

6276938110088105133103135871141,177حائل

831161241371371241591501411741161341,595الجوف

495259494150518278755467707الحدود الشمالَه

2,9913,1323,1383,4523,5563,6544,4254,6164,2574,7124,1143,88145,928المجموع

المجموعشعبانرجبجماد ثانً

جدول ٌوضح عملٌات اطفاء حوادث الحرٌق خالل عام 1434 هـ موزعة على المناطق حسب األشهر

ذو الحجةذوالقعدةشوالرمضان جماد اولربٌع ثانًربٌع أولصفر محرم
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 ًا ٙوٛ :سطب األغٔس ً٘شعٞ عوٟ املِاطق  ٓـ1434خالي عاَ طفا١ اإلعٌوٚات ( ه8 – 1ٙتضح ًّ ادتدٗي  

أكجس ُطب س٘ادخ اذتسٙق كاُت  د أْ( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ املِاطق جن%10 بِطبٞ سادثًا ٗ( 4712فٕٚ  س٘ادخ اذتسٙق  بوؼ عدد غ٘ايغٔس

 :يف املِاطق اهتاهٚٞ 

 %15املِطقٞ اهػسقٚٞ بِطبٞ  %17اهسٙاض بِطبٞ  %31بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ

 ٓـ .1434 هعاَ غ٘ايهػٔس س٘ادخ اذتسٙق إمجاهٛ ًّ  (%63 ًا ُطبتٕ املِاطق زتتٌعٞ متجى ٓرٖ ٗ

 

أْ أكجـس ُطـب سـ٘ادخ اذتسٙـق      دًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق ٗبت٘شٙع ذهـم عوـٟ املِـاطق جنـ     (%10  ٞبِطبٗ ًاسادث( 4616فٕٚ  اذتسٙق س٘ادخ عدد  بوؼ غعباْغٔس 

 :كاُت يف املِاطق اهتاهٚٞ 

 %16بِطبٞ  اهػسقٚٞ %17بِطبٞ  اهسٙاض %31بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ

 . ٓـ1434 هعاَ غعباْس٘ادخ اذتسٙق هػٔس ًّ إمجاهٛ  (%64 متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٕ ًا ُطبتٕ ٗ

 

أْ أكجس ُطب س٘ادخ اذتسٙق كاُت د ( ًّ إمجاهٛ س٘ادخ اذتسٙق ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ املِاطق جن%10  ٞبِطبٗ سادثًا( 4425فٕٚ  سٙق س٘ادخ اذتبوؼ عدد  زدبغٔس 

 هٚٞ :يف املِاطق اهتا

 %15بِطبٞ  اهسٙاض %16بِطبٞ  اهػسقٚٞ %31بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ

  .ٓـ 1434هعاَ  زدبهػٔس س٘ادخ اذتسٙق ًّ إمجاهٛ  (%62 املِاطق زتتٌعٕ ًا ُطبتٕ  متجى ٓرٖٗ

 

 ٓـ .1434هعاَ سٙق س٘ادخ اذتًّ إمجاهٛ ( %30 ًا ُطبتٕ ( غ٘اي ٗغعباْ ٗزدباهجالثٞ  متجى ٓرٖ األغٔس ٗ
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)9-1(

العام

النوعٌة

13,34613,530
184%1

3,1383,270
132%4

2,0812,277
196%9

249296
47%19

318333
15%5

165178
13%8

358373
15%4

136127
9-%7-

339359
20%6

793679
114-%14-

8,0898,703
614%8

489498
9%2

374391
17%5

3,0373,015
22-%1-

145128
17-%12-

10,19111,097
906%9

452674
222%49

43,70045,9282228%5

محالت تجارَه

المنشات البترولَه

الصناعَه

جدول ٌوضح مقارنة ونسبة التغٌر فً نوعٌة المحترق لحوادث الحرٌق لعامً 1433/ 1434 هـ

النسبةالتغٌر

زراعَه وحَوانَه

المجموع

1434هـ1433هـ

المؤسسات والشركات األهلَه

ه الحوادث الكهرباَئ

المعدات الثقَله

الدوائر الحكومَه

اخــــــــــري

السكنَه

التعلَمَه

المصانع

الصحَه

النفاَات والمخلفات

وسائل النقل

التروَحَه

المستودعات والتخزَن
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)10-1(

العام

السبب

14,71915,327608%4

10,99711,519522%5

3,8954,039144%4

2,1662,367201%9

3,5943,318276-%8-

763968205%27

72720%0

61592-%3-

37458%22

613526-%43-

1,2131,27158%5

2,5482,759211%8

2,1642,530366%17

1,4101,619209%15

43,70045,9282228%5 المجموع

التغٌر1434هـ1433هـ

االنفجار الغازي او 

الغباري

تفاعل مواد كٌمٌائٌه

جنائً

التخلص من النفاٌات 

والمخلفات

احتراق وسائل النقل

تسرب مواد بترولٌه

اخــــــــــرى

تحت االجراء

النسبة

جدول ٌوضح مقارنة ونسبة التغٌر ألسباب حوادث الحرٌق لعامً 1433 / 1434 هـ

اشتعال ذاتً

ظواهر طبٌعٌه قدرٌه

التماس كهربائً

عبث اطفال

مصدر حراري متوهج 

وبطىء

احتراق مواقد
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1434هـ1433هـ

100%121مدٌرٌة منطقة الرٌاض

8250%2167165مدٌرٌة منطقة مكة المكرمة

767%32623مدٌرٌة منطقة المدٌنة المنورة

775%43531مدٌرٌة منطقة القصٌم

-40%-532مدٌرٌة المنطقة الشرقٌة

-83%-615مدٌرٌة منطقة عسٌر

-86%-716مدٌرٌة منطقة تبوك

-50%-844مدٌرٌة منطقة حائل

-100%-909مدٌرٌة منطقة الحدود الشمالٌة

-80%-1028مدٌرٌة منطقة جازان

-100%-11011مدٌرٌة منطقة نجران

باحة 83%122210مدٌرٌة منطقة ال

-100%-13013مدٌرٌة منطقة الجوف

189%91263172المجموع

جدول ٌوضح عدد البالغات الكاذبة التً ترد غرفة العملٌات  لعامً 1434/1433هـ

مدٌرٌة المنطقة

عدد البالغات 

تغٌر النسبةال
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ًقابى  ًاكاذب ًا( بالغ 263 بوؼ عددٓا  ٗاهيت ٓـ 1434( عدد اهبالغات اهلاذبٞ اهيت ٗزدت هػس  عٌوٚات اهدفاع املدُٛ باملِاطق هعاَ 11-1دٗي  ادتٙ٘ضح 

أْ أكجس ٙتضح  اهدفاع املدُٛ باملِاطق ٗبت٘شٙع ٓرٖ اهبالغات عوٟ ًدٙسٙات %( 189ًا ٗبِطبٞ  بكاذ ًا( بالغ172ٗقدزٖ   بصٙادٝٓـ أٜ 1433هعاَ  ًا( بالغ198 

 املِاطق شٙادٝ يف ُطبٞ اهبالغات اهلاذبٞ ٓٛ :

 %767 بِطبٞ املدِٙٞ اهِ٘زٝ %775بِطبٞ  اهقصٚـــٍ %8250بِطبٞ  امللسًٞ ًلٞ
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 اهفصى اهجاُٛ

 عٌوٚات اإلُقاذ
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جدول )0-2(

االصاباتالوفَات

04332887127790021306,577,773هـ

04343471826520181023,099,665هـ

6,620,892-412-5838027التغَر

41%-4%-5%21%النسبة

جدول ٌوضح عملٌات اإلنقاذ والخسائر البشرٌة والمادٌة  لعامً 1434/1433 هـ

الخسائر المادَه 

بالرَاالت

الخسائر البشرَة

عدد العملَات العام

28871

34718

1

5111

01111

05111

21111

25111

31111

35111

41111

هـ0434هـ0433

ع د الع لُات

2779
2652

00213

01810

1

2111

4111

6111

8111

01111

02111

هـ0434هـ0433

ات ال  ائ  ال   َة الىُف

ال  ائ  ال   َة االصابات

06,577,773

23,099,665

1

5,111,111

01,111,111

05,111,111

21,111,111

25,111,111

هـ0434هـ0433

ال  ائ  ال ادَه بال َاالت
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ٛ 1-1دٗي  ادتـــــًـــــّ ٙتضـــــح  ــاً ــا٢س اهبػـــــسٙٞ ٗاملادٙـــــٞ هعـــ ــاذ ٗارتطـــ ـــ 1434/ 1433 ( هعٌوٚـــــات اإلُقـــ ــاذ  أْ عـــــدد عٌوٚـــــات ٓـــ ــؼ  اإلُقـــ ـــ 1434  ( عٌوٚـــــٞ هعـــــا34708َبوـــ  ٓـــ

 ( .%20  ٗبِطبٞ عٌوٚٞ (5838 بصٙادٝ ٗقدزٓا ٓـ أٜ 1433( عٌوٚٞ هعاَ 28870  ًقابى

 

 اهبػسٙٞارتطا٢س 

-  ٗبِطبٞ ًت٘فٟ( 127  ٗقدزٖ بِقصأٜ  ٓـ1433هعاَ  ًِ٘فٚا( 2779ًقابى   ًِ٘فٚا( 2652ٓـ  1434 َهلا فسق اإلُقاذ هعا اُتقوتيف اهعٌوٚات اهيت  املت٘فنيبوؼ عدد 

5. )%  

 %(  .4-  ( ًصابًا ٗبِطب402ٞقدزٖ  ٗ بِقص أٜٓـ 1433ًصابًا هعاَ ( 11203( ًصابًا ًقابى  10801  ٓـ1434املصابْ٘ بوؼ عددٍٓ خالي عاَ 

 

 ارتطا٢س املادٙٞ

 اًلزٙا ثالثٞ ٗعػسْٗ ًوْٚ٘ ًٗا٢ٞ ٗتطعٞ ٗتطعْ٘ أه  ٗضتٌا٢ٞ ٗةطٞ ٗضتْ٘( 23.199.665ع٘اهٛ   ٓـ1434قدزت ارتطا٢س املادٙٞ يف عٌوٚات اإلُقاذ هعاَ 

ْ ضتٞ عػس ًوْٚ٘ ٗةطٌا٢ٞ ٗضبعٞ ٗضبعْ٘ أ( 16.577.773ًقابى   ٗ بأٜ  ٓــ 1433هعـاَ   زٙـاالً  ه  ٗضبعٌا٢ٞ ٗثالثٞ ٗضـبع٘ ٓ صٙـادٝ  ضـتٞ   (6.621.892  اقـدز

 %( .40  ٗبِطبٞ ًالٙني ٗضتٌا٢ٞ ٗٗاسد ٗعػسْٗ ٗمثامنا٢ٞ ٗاثِاْ ٗتطعْ٘ زٙاال
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جدول )2-2(

0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ0434هـ0433هـ

138%33,371,0308,009,628%1,2461,279-4%453434-2%3,9253,865 الرَاض

43%433,519621,640-8%874801-9%9324296%3,2663,561 الشرقَه

52%281,334,5602,027,455%91,1421,458%23440481%8,63010,607 مكه المكرمه

353%3168,547763,038%753779-11%254226-10%1,4461,307 عسَر 

َنه المنورة 30%4,444,2255,783,005-19%1,021825-25%339289218%6602,895 المد

-72%542,967151,615-4%162,2412,152%16252292%3,9594,603منطقه القصَم 

4004%5,840239,675-26%850629-18%48066%1,2921,345 الباحه

-94%55,1403,123-37%408256-35%9159-10%1,012906 نجران

-10%141,329,0001,200,000%2479548%26200204%1,3681,729جازان

304%2523,57595,295%14434544%20101115%1,2261,474 تبوك

-74%1,796,000469,050-11%769684-15%17137116%9401,104 حائل

88%400,560754,956-16%737618-16%1310790%807913 الجوف

15%2,672,8103,081,185-8%8249228%185155%339399الحدود الشمالَه

40%16,577,77323,199,665-4%11,20310,801-5%2027792652%28,87034,708المجموع

جدول ٌوضح توزٌع عملٌات اإلنقاذ والخسائر البشرٌة والمادٌة ونسبة التغٌر لعامً 1433 /1434هـ حسب المناطق

المنطقة

عدد العملَات

النسبة

الوفَات

النسبة النسبة

اإلصابات

النسبة

  الخسائر المادَة بالرَاالت   
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%( ٗباهع٘دٝ إىل 20شادت بِطبٞ  املدُٛ  هلا فسق إُقاذ اهدفاع اُتقوتعٌوٚات اإلُقاذ اهيت  أْ املِاطق( هعٌوٚات اإلُقاذ ٗارتطا٢س اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞ سطب 1-1دٗي  ادتًّ ٙتضح 

 ادتدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙادٝ يف ُطب عدد اهعٌوٚات ًقازُٞ باهعاَ اهطابق :

 %23ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ  %26بِطبٞ   داشاْ %339بِطبٞ   املدِٙٞ املِ٘زٝ

 ارتطا٢س اهبػسٙٞ 

 اه٘فٚات

ــاَ    ب ــاذ هعـــ ــات اإلُقـــ ــ٘فني يف عٌوٚـــ ــدد املتـــ ــؼ عـــ ـــ1434وـــ ــ( 2652  ٓـــ ــى   ٟ٘فًتـــ ــ( 2779ًقابـــ ــاَ ٟ٘فًتـــ ـــ1433 هعـــ ــِقصأٜ  ٓـــ ــد بـــ ــ٘ف (127  زٖٗقـــ ــّ  ًٟتـــ ــاَاهعـــ ــٛ عـــ   املاضـــ

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ : ُقصا%( ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي جند أْ أكجس املِاطق 5-  بِطبٞٗ  يف ُطب عدد اه٘فٚات ًقازُ

 %18بِطبٞ   اهباسٞ %25-ملدِٙٞ املِ٘زٝ بِطبٞ  ا %35-جنساْ بِطبٞ  

 اإلصابات

ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي جند  %( 28ٞ  ( ًصابًا ٗبِطب2239  اٗقدزٓ بصٙادٝأٜ  ٓـ1433( ًصابًا هعاَ 11.203( ًصابًا ًقابى  10.801  ٓـ1434 اإلُقاذ هعاَبوؼ عدد املصابني يف عٌوٚات 

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ :أْ أكجس املِاطق شٙادٝ يف ُطب عدد اإل  صابات ًقازُ

 %89ادتـــ٘  بِطبٞ   %91بِطبٞ   املدِٙٞ املِ٘زٝ ٗاهباســـٞ %256جنساْ بِطبٞ  

 ارتطا٢س املادٙٞ

تْ٘ زٙااًل ثالثٞ ٗعػسْٗ ًوْٚ٘ ًٗا٢ٞ ٗتطعٞ ٗتطعْ٘ أه  ٗضتٌا٢ٞ ٗةطٞ ٗض( 23.199.665ع٘اهٛ   ٓـ1434قدزت ارتطا٢س املادٙٞ يف عٌوٚات اإلُقاذ هعاَ 

ٗ بأٜ  ٓــ 1433هعـاَ   زٙـاالً ضتٞ عػس ًوْٚ٘ ٗةطٌا٢ٞ ٗضبعٞ ٗضبعْ٘ أه  ٗضبعٌا٢ٞ ٗثالثٞ ٗضـبعْ٘  ( 16.577.773ًقابى   ٓ صٙـادٝ  ضـتٞ   (6.621.892  اقـدز

 %( .40  ٗبِطبًٞالٙني ٗضتٌا٢ٞ ٗٗاسد ٗعػسْٗ ٗمثامنا٢ٞ ٗاثِاْ ٗتطعْ٘ زٙاال 

ًٞ باهعاَ اهطابق ٓٛ :ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي جند أْ أكجس املِاط  ق شٙادٝ يف ُطب ارتطا٢س املادٙٞ ًقازُ

 %304بِطبٞ   تب٘ن %353بِطبٞ   عطري %4004بِطبٞ   اهباسٞ



 

 

34 

جدول )2- 3 (

انثًذكر انثًذكر 

3924243400250540279الرَاض

2712629671992810الشرقَه

4225948002780810458مكه المكرمه

21126226670018779عسَر

08730208696029825المدَنه  المنوره

2613229209072352052القصَم

53036655179629الباحه

5545924005256نجران

0832021445296548جازان

980700547174544تبوك

0120400660569684حائل

8099154375608الجوف

5155521325228الحدود الشمالَه

235329926529471033001810المجموع

جدول ٌوضح  الخسائر البشرٌة ) ذكر - أنثى ( لعملٌات اإلنقاذ موزعة على المناطق خالل عام 1434 هـ

المجموع المنطقة

اصابات

المجموع

وفَات
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 ًا ٙوٛ : ٓـ1434هعٌوٚات اإلُقاذ هعاَ هودطا٢س اهبػسٙٞ ( 7-1  دٗيادتًّ ٙتضح 

 اه٘فٚات
ًٝ يف ُطب اه٘فٚات ًّ اهرك٘ز ٓٛ:جند أْ ٗباهسد٘ع هوذدٗي  ( %11 اإلُاخ بٌِٚا بوػت ُطبٞ  %(89 ًّ اهرك٘ز  نياملت٘فبوػت ُطبٞ   أكجس املِاطق شٙاد

 اه٘فٚاتًّ إمجاهٛ % 18ٗبِطبٞ  ًّ ٗفٚات اهرك٘ز %18بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ

 اه٘فٚاتًّ إمجاهٛ % 16ٗبِطبٞ  ًّ ٗفٚات اهرك٘ز %17 ٞـبِطب اهسٙاض

 اه٘فٚاتًّ إمجاهٛ % 11ٗبِطبٞ  ًّ ٗفٚات اهرك٘ز %11 بِطبٞ املِطقٞ اهػسقٚٞ

 . ٓـ1434ًّ إمجاهٛ اه٘فٚات هعاَ  (%45  ُٗطبٞ ٓـ1434هعاَ  ٗفٚات اهرك٘زًّ  (%46 ٗمتجى ٓرٖ املِاطق ًا ُطبتٕ 

 

 اإلصابات  
ًٝ يف ُطب اإلصابات ًّ اهرك٘ز ٓٛ:أكججند أْ ٗباهسد٘ع هوذدٗي  ( %12 اإلُاخ %( بٌِٚا بوػت ُطبٞ 88 ًّ اهرك٘ز  بوػت ُطبٞ اإلصابات  س املِاطق شٙاد

 إلصاباتاًّ إمجاهٛ % 20ٗبِطبٞ  ًّ إصابات اهرك٘ز% 20 بِطبٞ اهقصٍٚ

 إلصاباتاًّ إمجاهٛ % 13ٗبِطبٞ  إصابات اهرك٘ز ًّ %13 بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ

 إلصاباتاًّ إمجاهٛ % 12ٗبِطبٞ  إصابات اهرك٘ز ًّ %12 ِطبٞباهسٙاض 

 . ٓـ1434ًّ إمجاهٛ اإلصابات هعاَ  (%45  ٓـ ُٗطب1434ًّٞ إصابات اهرك٘ز هعاَ  (%45 ِاطق ًا ُطبتٕ متجى ٓرٖ املٗ
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جدول )4-2(

النوعٌة

المنطقة

439745622674003961253865

108064124342013610233561

4212921228424204814439810607

345861356865122631307

155078222843643452895

9156553267610212141724603

85081469870523191345

83091558123411906

56312541174104125121729

3320510873151581474

2547665363161591104

36183253113175913

21594202101201399

258843238023105128422129773134708

جدول ٌوضح  عملٌات اإلنقاذ حسب نوع العملٌة خالل عام 1434 هـ  موزعة على المناطق

المجموع

الجوف

الحدود الشمالٌة

نجران

جازان

تبوك

حائل

عسٌر

المدٌنة المنورة

القصٌم

الباحة

الرٌاض

الشرقٌة

مكة المكرمة

المجموع مكان السقوطالمسطحات المائٌة مكان اإلحتجاز مكان اإلنهٌار وسائل النقل
البحث عن 

المفقودٌن
اخـــــــــرىالحوادث مهنٌه
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ٞ 32.105حتتى املستبـٞ األٗىل سٚـح بوػـت      اإلُقاذ يف أًاكّ االستذاشْ عٌوٚات أ( 4-1دٗي  ادتًّ ٙتضح  ًـّ إمجـاهٛ عٌوٚـات    ( %67 ُٗطـبتٔا   ( عٌوٚـ

ًٝ يف ُطب عٌوٚات اإلُقاذ يف أًاكّ االستذاش ٓٛ:إلُقاذ ا  ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 % 10 بِطبٞ اهسٙاض %11بِطبٞ  املِطقٞ اهػسقٚٞ %36 بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ

 . ٓـ1434هعاَ  االستذاشيف أًاكّ اإلُقاذ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات  (%57 ٗمتجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ 

 

ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ  (%24  ( عٌوٚٞ ٗبِطب8.432ٞحتتى املستبٞ اهجاُٚٞ سٚح بوػت   اإلُقاذ يف ٗضا٢ى اهِقىعٌوٚات 

ًٝ  يف ُطب عٌوٚات اإلُقاذ يف ٗضا٢ى اهِقى ٓٛ: املِاطق شٙاد

 %11 بِطبٞ اهسٙاض %15بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ % 19 بِطبٞ اهقصٍٚ

 . ٓـ1434هعاَ يف ٗضا٢ى اهِقى عٌوٚات اإلُقاذ  ًّ إمجاهٛ%( 45 ًا ُطبتٕ  املِاطق زتتٌعٞٗمتجى ٓرٖ 

 

ٗبـاهسد٘ع هوذـدٗي جنـد أْ    ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقـاذ   (%4  ( عٌوٚٞ ٗبِطب1.284ٞسٚح بوػت  هجٞ حتتى املستبٞ اهجاأًاكّ اهطق٘ط اإلُقاذ يف عٌوٚات 

ًٝ يف ُط  ب عٌوٚات اإلُقاذ يف أًاكّ اهطق٘ط ٓٛ:أكجس املِاطق شٙاد

 %16 بِطبٞ اهػسقٚٞ % 16بِطبٞ  ًلٞ امللسًٞ %31 بِطبٞ اهسٙاض

 . ٓـ1434هعاَ يف أًاكّ اهطق٘ط عٌوٚات اإلُقاذ  ًّ إمجاهٛ%( 63 ًا ُطبتٕ  املِاطق زتتٌعٞٗمتجى ٓرٖ 

 . ٓـ1434ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ هعاَ %( 95 ًا ُطبتٕ كّ اهطق٘ط( زتتٌعٞ اهجالثٞ  أًاكّ االستذاش ـــ ٗضا٢ى اهِقى ـــ أًاع اُ٘األٖ جى ٓرمتٗ
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جدول )5-2(

األسباب

المنطقة

45108549213738324633922183865

1142135215018116874648173561

2812921107889189363914725562210607

37691134575992314041307

145956212337543284402895

81577562670911012461694603

85251467664023162171345

8313154012231827906

563205211688864173151729

2359510392611522051474

3347255243051511091104

2620324710118813913

317731767022722399

255844735221796117711528840594592834708

المجموعاخـــــرى

جدول ٌوضح  عملٌات اإلنقاذ حسب االسباب خالل عام 1434 هـ موزعة على المناطق

عسٌر

المدٌنة المنورة

الرٌاض

تحت 

االجراء

الحوادث 

الفردٌة
احتجاز

الباحة

مكة المكرمة

البحث عن 

المفقودٌن
حوادث مهنٌه

الشرقٌة

سقوطغرق انهٌار تصادم

القصٌم

المجموع

الجوف

الحدود الشمالٌة

نجران

جازان

تبوك

حائل
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( ًــّ إمجــاهٛ عٌوٚــات اإلُقــاذ %63 ٗبِطــبٞ  ( عٌوٚــ21.796ٞعٌوٚــات اإلُقــاذ بعــدد  االستذــاش ٓــ٘ اهطــبب األٗي يف ( هعٌوٚــات اإلُقــاذ أْ 6-1دٗي  ادتــًــّ ٙتضــح 

ًٝ يف ُطب عٌوٚات اإلُقاذ بطبب االستذاش ٓٛ:ٗباهسد٘ع هوذدٗي جن  د أْ أكجس املِاطق شٙاد

 %10   بِطبٞ اهػسقِٚٞطقٞ امل %12   بِطبٞ اهقصٍٚ %36  ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ

 ٓـ .1434هعاَ  االستذاش عٌوٚات اإلُقاذ بطبب ًّ إمجاهٛ (%58 متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ 

 

ٞ  ( عٌو8.447ٞٚبعدد   طٚازاتاهتصادَ ٓ٘ ُقاذ عٌوٚات اإلاهطبب اهجاُٛ يف  ًٝ يف %24 ٗبِطب ( ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 ُطب عٌوٚات اإلُقاذ بطبب تصادَ اهطٚازات ٓٛ:

 %13   بِطبٞاهسٙاض  %15  بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ %19  بِطبٞ اهقصٍٚ 

 . ٓـ1434تصادَ اهطٚازات هعاَ  عٌوٚات اإلُقاذ بطبب ًّ إمجاهٛ (%47 ًا ُطبتٕ متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ٗ

 

ًٝ يف ُطب %3 ٗبِطبٞ  ( عٌو1.177ٞٚبعدد  ٓ٘ اهطق٘ط عٌوٚات اإلُقاذ اهطبب اهجاهح يف  ( ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 عٌوٚات اإلُقاذ بطبب اهطق٘ط ٓٛ:

 %15 بِطبٞ اهػسقٚٞ %16 بِطبٞ امللسًٞ ًلٞ %33 بِطبٞ ٙاضاهس

 . ٓـ1434هعاَ اهطق٘ط  عٌوٚات اإلُقاذ بطبب ًّ إمجاهٛ (%64 متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ ٗ

 

  .  ٓـ1434ُقاذ هعاَ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإل%( 90  ُطبتٕب اهجالثٞ  االستذاش ـــ تصادَ اهطٚازات ـــ اهطق٘ط( زتتٌعٞ ًا ضبااألٖ جى ٓرٗمت
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المجموعانثًذكر المجموعانثًذكر 

258301311001611692,500المسطحات المائٌة

8,4327,9911,0429,0331,6792161,89513,502,571وسائل النقل

3801059114324363,179,550مكان اإلنهٌار

23,1051,0772381,315419564754,471,664مكان اإلحتجاز

1,284217282459951041,669,840مكان السقوط

221259341111293,540الحوادث المهنٌة

29750512012350البحث عن مفقودٌن

73120424112189,650اخــــــــــرى

34,7089,4701,33110,8012,3532992,65223,199,665المجموع

الوفَات

جدول )2- 6 (

جدول ٌوضح الخسائر البشرٌة والمادٌة لعملٌات اإلنقاذ لعام 1434هـ موزعة حسب النوعٌة  

عدد العملَاتالنوعَة
الخسائر 

لاير المادَة بال
اإلصابات

الخسائر البشرَة
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 :ًا ٙوٛٓـ ً٘شعٞ سطب اهِ٘عٚٞ 1434 هودطا٢س اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞ هعٌوٚات اإلُقاذ هعاَ( 5-1ـدٗي  ادتًّ ٙتضح 

 

 ًلاْ االستذاش
ُـ  ًـّ إمجـاهٛ عٌوٚـات اإلُقـاذ     (%67 بِطـبٞ  ٗ إُقـاذ  عٌوٚٞ( 23.105بعدد  املستبٞ األٗىل  استى  ًا ( غدصـ 475ٗٗفـاٝ    غدصـاً ( 1.315إصـابٞ    ّ ذهـم عـ  ترٗ

 .زٙااًل أزبعٞ ًالٙني ٗأزبعٌا٢ٞ ٗٗاسد ٗضبعْ٘ أه  ٗضتٌا٢ٞ ٗأزبعٞ ٗضتْ٘ ( 4.471.664ارتطا٢س املادٙٞ ع٘اهٛ   ٗقدزت

 

  ٗضا٢ى اهِقى
ٗقدزت ًا  ( غدص1.895ٗٗفاٝ   غدصًا( 9.033  إصابٞ اتر عُِٔٗ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ( %24 بِطبٞ ٗ إُقاذ عٌوٚٞ( 8.432بعدد  املستبٞ اهجاُٚٞ  حتتى

 . زٙااًلثالثٞ عػس ًوْٚ٘ ٗةطٌا٢ٞ ٗاثِاْ اه  ٗةطٌا٢ٞ ٗٗاسد ٗضبعْ٘  (13.502.571ارتطا٢س املادٙٞ ع٘اهٛ  

%( ًّ 71ًا املت٘فني فبوػت ُطبتٍٔ  أت اإلُقاذ %( ًّ إمجاهٛ املصابني هعٌوٚا84ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي ٙتضح أْ ُطبٞ املصابني ًّ دسا١ ٗضا٢ى اهِقى متجى  

 . إمجاهٛ اه٘فٚات هعٌوٚات اإلُقاذ

 ًلاْ اهطق٘ط
ٗقدزت ًا ( غدص104ٗٗفاٝ   غدصًا( 245إصابٞ   عّ ذهم ترُٗ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ (%4 بِطبٞ ٗ إُقاذ عٌوٚٞ( 1.284بعدد  اهجاهجٞ املستبٞ  استى

 . زٙااًل ٗاسد ًوْٚ٘ ٗضتٌا٢ٞ ٗتطعٞ ٗضتْ٘ أه  ٗمثامنا٢ٞ ٗأزبعْ٘( 1.669.840ارتطا٢س املادٙٞ ع٘اهٛ  
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المجموعانثًذكر المجموعانثًذكر 

2553013110114115102,500غرق

8,4478,1441,0719,2151,6642291,89315,306,574تصادم

35286995274313,076,850انهٌــــــــــار

21,796557160717267262932,582,316احتجاز

1,17716516181764801,645,470  سقوط 

1151972660625,380مهنٌة

288606707350البحث عن مفقودٌن

4052719461601697,740الحوادث الفردٌه

9454284847618922211325,255تحت االجراء

92880800037,230اخرى

34,7089,4701,33110,8012,3532992,65223,199,665المجموع

الوفَات

جدول )2- 7 (

جدول ٌوضح الخسائر البشرٌة والمادٌة لعملٌات اإلنقاذ لعام 1434هـ موزعة حسب األسباب  

عدد العملَاتاألسباب

الخسائر 

المادَة 

لاير بال

اإلصابات

الخسائر البشرَة
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 :ًا ٙوٛٓـ ً٘شعٞ سطب األضباب 1434 هودطا٢س اهبػسٙٞ ٗاملادٙٞ هعٌوٚات اإلُقاذ هعاَ( 3-1ـدٗي  ادتًّ ٙتضح 

 االستذاش
ٗقدزت ارتطا٢س  ًا( غدص293ٗٗفاٝ   غدصًا( 717ُٗتر عِٕ إصابٞ   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ (%63 بِطبٞ ٗ عٌوٚٞ( 21.796بعدد  املستبٞ األٗىل  استى

 . زٙااًل ًوُٚ٘اْ ٗةطٌا٢ٞ ٗاثِاْ ٗمثاُْ٘ اه  ٗثالمثا٢ٞ ٗضتٞعػس( 2.582.316املادٙٞ ع٘اهٛ  

 

 طٚازاتاهتصادَ 
ٗقــدزت  ًا( غدصــ1.893ٗٗفــاٝ   غدصــًا( 9.215  إصــابُٞٗــتر عِــٕ  عٌوٚــات اإلُقــاذًــّ إمجــاهٛ ( %24 بِطــبٞ ٗ  عٌوٚــٞ( 8.447بعــدد  املستبــٞ اهجاُٚــٞ  استــى

 .  زٙااًل ةطٞ عػس ًوْٚ٘ ٗثالمثا٢ٞ ٗضتٞ اه  ٗةطٌا٢ٞ ٗازبعٞ ٗضبعْ٘ (15.306.574ارتطا٢س املادٙٞ ع٘اهٛ  

ًـا املتـ٘فني فبوػـت    أّ إمجـاهٛ املصـابني هعٌوٚـات اإلُقـاذ     ًـ  (%85 ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي ٙتضح أْ عدد املصابني ًـّ دـسا١ تصـادَ اهطـٚازات متجـى ُطـبتٍٔ       

 .ًّ إمجاهٛ اه٘فٚات هعٌوٚات اإلُقاذ (%71 ُطبتٍٔ 

 

 اهطق٘ط
ٗقدزت ارتطا٢س  ًا( غدص80ٗٗفاٝ   غدصًا( 181ُٗتر عِٕ إصابٞ   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ (%3 بِطبٞ ٗ إُقاذ عٌوٚٞ( 1.177بعدد  اهجاهجٞ املستبٞ  استى

 .زٙاال  ٗاسد ًوْٚ٘ ٗضتٌا٢ٞ ٗةطٞ ٗأزبعْ٘ أه  ٗأزبعٌا٢ٞ ٗضبعْ٘( 1.645.470ٞ ع٘اهٛ  املادٙ
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جدول ) 8-2 (

شهر

المنطقة

2932512512263088212203142593143222863865الرَاض

2832832852552963373433042602973272913560الشرقَه

7577408768291084933722900908101393690901617مكه المكرمه

9410610197110166144129969990750317عسَر

745364711934253453993293682752992895المدَنه  المنوره

3984443213733946273392942853693673924613القصَم

8696597817222811011413611681690345الباحه

5871546186117787462958169916نجران

951231281101531581131372042521271290729جازان

12312621294108127123109901131241250474تبوك

8269113797118077846894791080014حائل

6665105756980677562698991903الجوف

433132322836303336352538399الحدود الشمالَه

24522458261023813172423527002966279532342923288034718المجموع

ذو 

الحجة
المجموع

جدول ٌوضح عدد عملٌات اإلنقاذ خالل عام 1434هـ موزعة على المناطق حسب االشهر

صفرمحرم
ربَع 

أول

ربَع 

ثانٍ

جماد 

اول

جماد 

ثانٍ
ذوالقعدةشوالرمضانشعبانرجب
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 ًا ٙوٛ :سطب األغٔس ً٘شعٞ عوٟ املِاطق  ٓـ1434عٌوٚات اإلُقاذ خالي عاَ ( ه8 -1ٙتضح ًّ ادتدٗي  

أْ أكجس ُطب عٌوٚات د ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ املِاطق جن ( ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ%12 بِطبٞ ٗ عٌوٚٞ (4.235فٕٚ  اإلُقاذ بوؼ عدد عٌوٚات  اهجاُٚٞ ٠مجادغٔس 

 :اإلُقاذ كاُت يف املِاطق اهتاهٚٞ

 %15بِطبٞ  اهقصٍٚ %19 بِطبٞ اهسٙاض %22 ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ

 . ٓـ1434 هعاَ اهجاُٚٞ مجادهػٔس  اإلُقاذ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%56 ًا ُطبتٕ املِاطق زتتٌعٞ متجى ٓرٖ ٗ

 

أْ أكجـس ُطـب عٌوٚـات اإلُقـاذ     د ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ املِاطق جنـ  ( % 9  ٞبِطبٗ ( عٌو3.234ٞٚفٕٚ  اإلُقاذ عدد عٌوٚات  بوؼ غ٘ايغٔس 

 :كاُت يف املِاطق اهتاهٚٞ

 %11بِطبٞ   املدِٙٞ املِ٘زٝ %11اهقصٍٚ بِطبٞ   %31ًلٞ امللسًٞ بِطبٞ 

 . ٓـ1434 هعاَ غ٘اياإلُقاذ هػٔس  ًّ إمجاهٛ عٌوٚات%( 53 متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٕ ًا ُطبتٕ 

 

أْ أكجس ُطب عٌوٚات اإلُقاذ د ( ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلُقاذ ٗبت٘شٙع ذهم عوٟ املِاطق جن%9  ٞبِطبٗ ( عٌو3.072ٞٚ اإلُقاذ بوؼ عدد عٌوٚات  مجاد٠ االٗيغٔس 

 :هتاهٚٞكاُت يف املِاطق ا

 %10 بِطبٞ اهسٙاض %13 بِطبٞ  اهقصٍٚ %35بِطبٞ   ًلٞ امللسًٞ

 . ٓـ1434هعاَ  مجاد٠ االٗيهػٔس  اإلُقاذ ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%58 املِاطق زتتٌعٕ ًا ُطبتٕ  متجى ٓرٖ

 

 ٓـ.1434هعاَ  اإلُقاذ اتًّ إمجاهٛ عٌوٚ (%30 ًا ُطبتٕ (  مجاد٠ اهجاُٚٞ ٗ ٗغ٘اي ٗ مجاد٠ االٗياهجالثٞ  متجى ٓرٖ األغٔس ٗ
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العـــــام

النوعٌة

18325875%41

8,2318,432201%2

35638024%7

18,07223,1055,033%28

1,1171,284167%15

23422113-%6-

3052978-%3-

372731359%97

28,87034,7085,838%20

مكان اإلحتجاز

اخــــــــرى

النسبة

جدول ٌوضح مقارنة ونسبة التغٌر لنوعٌة عملٌات اإلنقاذ لعامً 1433 / 1434 هـ

المجموع

التغٌر1434هـ1433هـ

مكان السقوط

الحوادث مهنٌة

البحث عن المفقودٌن

المسطحات المائٌة

وسائل النقل

مكان اإلنهٌار

)2-9(
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)2-10(

العام

النوعٌة

17225583%48

8,0598,447388%5

33235220%6

17,15921,7964,637%27

1,0241,177153%15

9911516%16

2922884-%1-

33440571%21

656945289%44

743928185%100

28,87034,7085,838%20

النسبة

جدول ٌوضح مقارنة ونسبة التغٌر ألسباب عملٌات اإلنقاذ لعامً 1433 / 1434 هـ

المجموع

التغٌر1434هـ1433هـ

سقوط

حوادث مهنٌة

البحث عن المفقودٌن

الحوادث الفردٌة

اخرى

تحت االجـــراء

غرق

تصادم

انهٌار

احتجاز
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 اهفصى اهجاهح

 عٌوٚات اإلضعا 
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 ٓـ1434املدُٛ هعاَ اهدفاع إضعا  ٓـ أْ عدد اهعٌوٚات اهيت قاًت بٔا فسق 1433/1434( هعٌوٚات اإلضعا  ٗارتطا٢س اهبػسٙٞ هعاًٛ 1-7ًّ ددٗي  ٙتضح 

 .( %51-  ٗبِطبٞعٌوٚٞ  (43 ٗقدزٖ  بِقصأٜ  ٓـ1433هعاَ  ( عٌو84ٞٚ  ىًقاب إضعافٚٞ ٞــ( عٌو41ٚ بوػــت 

 

 ارتطا٢س اهبػسٙٞ 

ــدفاع     ــعا  اهـ ــٍٔ ب ضـ ــرّٙ مت ُقوـ ــ٘فني اهـ ــدد املتـ ــؼ عـ ــدُٛ بوـ ــاَ  املـ ـــ1434هعـ ــ٘ف( 6  ٓـ ــى   ًٟتـ ــ٘ف( 8ًقابـ ــاَ  ًٟتـ ـــ1433هعـ ــدزٖ    ٓـ ــِقص ٗقـ ــ٘يف( 2أٜ بـ  ًتـ

كٌا بوؼ عدد املصابني اهرّٙ مت إضعافٍٔ هعاَ ،  هٚظ ًّ ًٔاَ اهدفاع املدُٛأًاُات املدْ ٗاهبودٙات ٗعوًٌا أْ ُقى املت٘فني ًّ اختصا   %(25-ٗبِطبٞ  

 .( %29-  ٗبِطبٞ ًا( ًصاب16  ٗقدزٖ بِقصٓـ أٜ 1433( هعاَ 56( ًصابًا ًقابى  40ٓـ  1434
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ٗباهع٘دٝ إىل ادتدٗي جند أْ  ( %51  بِطبٞ ُقصتمبِاطق املٌولٞ قد اهدفاع املدُٛ  ٗسداتهلا  اُتقوت اإلضعا  اهيتعٌوٚات أْ ( 1-7ًّ ددٗي  ٙتضح 

 يف ُطب عٌوٚات اإلضعا  ٓٛ: ُقصاأكجس املِاطق 

 %100بِطبٞ  ادت٘  %100بِطبٞ  تب٘ن %100بِطبٞ   اهباسٞ

 

 سٙٞ ارتطا٢س اهبػ

 اه٘فٚات

ٗبِطبٞ  ًت٘يف( 2  بِقص ٗقدزٖأٜ  ٓـ1433هعاَ  ًٟت٘ف( 8ًقابى   ًٟت٘ف( 6  ٓـ1434اهدفاع املدُٛ هعاَ  إضعا بوؼ عدد املت٘فني اهرّٙ مت ُقؤٍ ب٘اضطٞ 

 يف ُطب اه٘فٚات ٓٛ:  ُقصًااملِاطق أكجس %( ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ 25- 

 %100بِطبٞ  اهباسٞ %67 بِطبٞ عطري %100 بِطبٞ ًلٞ امللسًٞ

 اإلصابات

ٜ 1433اَ ـ( ًصـابًا هعـ  56ى  ــــ( ًصابًا ًقاب40  ٓـ1434اهرّٙ مت إضعافٍٔ هعاَ  نياملصاببوؼ عدد  ٖ   ٓــ أ %(  ٗبـاهسد٘ع  29( ًصـابًا ٗبِطـبٞ    16  بـِقص ٗقـدز

 يف ُطب اإلصابات ٓٛ: ُقصاهوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق 

 %100بِطبٞ  ادتـــ٘  %100طبٞ بِ تب٘ن 
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جدول )3-3(

المنطقه

النوعَة
المجموعاخــــريضربة شمسكدماتإختناقإصابهكسورجروححروق

141111105

111111100

111411126

1301201301

011201114

111011110

111111111

111111111

223111108

111111111

101111156

111111111

111111111

301473010340

عسَر

المدَنة المنورة

القصَم

الباحة

جدول ٌوضح عملٌات اإلسعاف حسب نوعٌة الخدمة االسعافٌه المقدمة موزعة على المناطق لعام 1434 هـ 

الرَاض

الشرقَة

مكة المكرمة

نجران

جازان

المجموع

الجوف

الحدود الشمالَة

تبوك

حائل
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ًّ  ( %24  ٞٗبِطب ات( عٌو10ٚاملستبٞ األٗىل بعدد   استوت ادتسٗحأْ  ٓـ1434( هعٌوٚات اإلضعا  سطب ُ٘عٚٞ ارتدًٞ املقدًٞ هعاَ 7-7ًّ ددٗي  ٙتضح 

 باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓٛ: هوذسٗحٝ يف ُطبٞ عٌوٚات اإلضعا  ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد إمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا 

 %20  ٞببِط داشاْ %30بِطبٞ   عطري %40 بِطبٞ  اهسٙاض

 . ٓـ1434هعاَ  هوذسٗحاإلضعا   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%90 زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ  املِاطق متجى ٓرٖٗ

 

ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا   ( %17  ٞٗبِطب ٞ( عٌو7ٚ  املستبٞ اهجاُٚٞ بعدد استوت هإلصاباتاهعٌوٚات اإلضعافٚٞ 

ًٝ يف ُطبٞ عٌوٚات اإلضعا    باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓٛ: هإلصاباتشٙاد

  %29بِطبٞ   املدِٙٞ املِ٘زٝ           %57بِطبٞ   امللسًٞ ًلٞ      

 . ٓـ1434هعاَ  هإلصاباتضعا  اإلوٚات ًّ إمجاهٛ عٌ (%86ٞ ًا ُطبتٕ  زتتٌع اطقاملِ رٖمتجى ٓٗ

 

ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجـس املِـاطق   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا   (%10 ٞ ٗبِطب ٞ( عٌو4ٚاملستبٞ اهجاهجٞ بعدد   استوت اهلط٘زاهعٌوٚات اإلضعافٚٞ 

ًٝ يف ُطبٞ عٌوٚات اإلضعا  هإل  باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓٛ:صابات شٙاد

 %25بِطبٞ   عطري %75بِطبٞ   داشاْ      

 . ٓـ1434هعاَ  هولط٘زًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا   (%100ًا ُطبتٕ  متجى ٓرٖ املِاطق زتتٌعٞ 

 

 . ٓـ1434ًّ إمجاهٛ اهعٌوٚات اإلضعافٚٞ املقدًٞ هعاَ  (%51 ًا ُطبتٕ ( اهلط٘زـــ  االصاباتـــ  ادتسٗحجالثٞ  متجى ٓرٖ األُ٘اع اهٗ
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جدول )4-3(

المنطقه

األسباب
المجموعأخريإختناقصدمــــهتوقف تنفسكسورحروقإغمـــــاءنزَفجروح

2211110115

1101111110

0101010126

31100012201

1110101004

0111111110

1111111111

1111111111

2100210108

1111111111

0121111136

1111111111

1111111111

012534233940

الجوف

الحدود الشمالَة

نجران

جازان

تبوك

حائل

المجموع

الباحة

الرَاض

الشرقَة

مكة المكرمة

جدول ٌوضح عملٌات اإلسعاف حسب األسباب موزعة على المناطق لعام 1434 هـ

عسَر

المدَنة المنورة

القصَم
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ٚـ 10  املستبٞ األٗىل بعدد استوت ادتسٗحأْ   ٓـ1434هعاَ ارتدًٞ اإلضعافٚٞ املقدًٞ عٌوٚات ضباب ( أل4-7دٗي  ادتًّ ٙتضح  ًـّ   (%24  ٞٗبِطـب   ٞ( عٌو

ًٝ يف ُطبٞ عٌوٚات اإلضعا  بطبب   ٛ :باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓ ادتسٗحإمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا  ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 %20  ٞببِط داشاْ %20بِطبٞ   اهسٙاض %30 بِطبٞ  عطري

 ٓـ .1434هعاَ  هوذسٗحاإلضعا   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%70 زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ  املِاطق متجى ٓرٖٗ

 

وذـدٗي جنـد أْ أكجـس    بـاهسد٘ع ه ٗ ( ًـّ إمجـاهٛ عٌوٚـات اإلضـعا     %12 بِطـبٞ  ٗ( عٌوٚـٞ   5املستبـٞ اهجاُٚـٞ بعـدد      استوـت  ساالت اإلغٌـا١ عٌوٚات إضعا  

ًٝ يف ُطبٞ عٌوٚات اإلضعا    باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓٛ: ساالت اإلغٌا١املِاطق شٙاد

 %20  ٞببِطًلٞ امللسًٞ  %20بِطبٞ   اهػسقٚٞ %40 بِطبٞ  سا٢ى

 ٓـ .1434هعاَ  ساالت االغٌا١بطبب إضعا   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%80 زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ  املِاطق متجى ٓرٖٗ

 

ًٝ يف %9  ٞٗبِطب  ٞ( عٌو4ٚاملستبٞ اهجاهجٞ بعدد   استوت اهلط٘زعا  عٌوٚات إض ( ًّ إمجاهٛ عٌوٚات اإلضعا  ٗباهسد٘ع هوذدٗي جند أْ أكجس املِاطق شٙاد

 باهِطبٞ جملٌ٘عٔا ٓٛ : اهلط٘زُطبٞ عٌوٚات اإلضعا  بطبب 

 %25  ٞببِطعطري  %25بِطبٞ   ًلٞ امللسًٞ %50 بِطبٞ  داشاْ

 ٓـ .1433هعاَ  اهلط٘زبطبب إضعا   ًّ إمجاهٛ عٌوٚات (%100 زتتٌعٞ ًا ُطبتٕ  ِاطقامل متجى ٓرٖٗ

 

 . ٓـ1434هعاَ املقدًٞ  ٞاإلضعافٚ ًّ إمجاهٛ اهعٌوٚات (%45 ًا ُطبتٕ ( اهلط٘زـــ  ساالت اإلغٌا١ـــ  ادتسٗحاألضباب اهجالثٞ  متجى ٓرٖ ٗ
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جدول )5-3(

السبب

النوعَة
المجموعأخريضربة شمسكدماتإختناقإصابهكسورجروححروق

1812111101

121111112

110011135

211110113

113011114

111011102

011011103

111131113

111011189

301473010340

جدول ٌوضح أسباب ونوعٌة عملٌات اإلسعاف لعام 1434 هـ

جروح

نزَف

اغماء

حروق

كسور

توقف تنفس

صدمة

المجموع

اختناق

اخـــري
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جدول ) 6-3 (

شهر

المنطقة

0010210010005الرَاض

0100000000001الشرقَه

1001020002006مكه المكرمه

03011101102010عسَر

0001010001104المدَنه  المنوره

0001000000001القصَم

0000000000000الباحه

0000000000000نجران

0130001101108جازان

0000000000000تبوك

0000000101316حائل

0000000000000الجوف

0000000000000الحدود الشمالَه

05443503257040المجموع

رمضانشعبانرجبجماد ثانٍ

جدول ٌوضح عملٌات اإلسعاف خالل عام 1434 هـ موزعة على المناطق حسب األشهر

المجموعذو الحجةذوالقعدةشوالجماد اولربَع ثانٍربَع أولصفرمحرم
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 ارتاًظاهفصى 

من رجال  اهػٔدا١ ٗاملصابْ٘

 الدفاع المدني
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1434هـ1433هـ1434هـ1433هـ

001911مدٌرٌة منطقة الرٌاض

021874مدٌرٌة منطقة مكة المكرمة

001312مدٌرٌة منطقة المدٌنة المنورة

1055مدٌرٌة منطقة القصٌم

002627مدٌرٌة المنطقة الشرقٌة

00124مدٌرٌة منطقة عسٌر

00610مدٌرٌة منطقة تبوك

0047مدٌرٌة منطقة حائل

0002مدٌرٌة منطقة الحدود الشمالٌة

0035مدٌرٌة منطقة جازان

0141مدٌرٌة منطقة نجران

باحة 0011مدٌرٌة منطقة ال

00112مدٌرٌة منطقة الجوف

13112171المجموع

مدٌرٌة المنطقة

المصابونالشهداء 
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-ٓـ ٙتضح االتٛ  :1433/1434ددٗي اعداد اهػٔدا١ ٗاملصابني ًّ زداي اهدفاع املدُٛ هعاًٛ ًّ  - 

% وبتوزَع الشهداء علً 211 وقدرهاأٌ بزَادة ٓـ 1433هعاَ  ( غٔٚد1( غٔدا١ ًقابى  3ٓـ  1434بوؼ عدد غٔدا١ اه٘ادب هعاَ 

 ( شهَدَن ومنطقة نجران شهَد واحد  .2المناطق َتضح ان  منطقة مكة المكرمة كان نصَبها )

 رحم هللا شهدانا وأسكنهم فسَح جناته .

ة هـ أٌ بزَاد0433( مصابا لعام 002( مصابا مقابل )070) هـ0434اما المصابَن اثناء اداء واجبهم  فبلغ عددهم عام 

 --%  وبتوزَعهم َتضح االتٍ :53( مصابا وبنسبة 59وقدرها )

 %75منطقة حائل بنسبة   %300منطقة مكة المكرمة بنسبة   %      0011منطقة الجوف بنسبة 

 --اما المناطق االقل فٍ اعداد المصابَن من رجال الفاع المدنٍ أثناء أداء الواجب فكانت كالتالٍ  :

 %42-%                    منطقة الرَاض بنسبة 67-منطقة عسَر بنسبة                  % 75-منطقة نجران بنسبة 
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 ٓـ1434عٌاي سر عاَ أ
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إسصا٢ٚات اذت٘ادخ اهًٚ٘ٚٞ يف ًلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس 

 ٓـ1434هعاَ  املقدضٞ يف اذتر
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ادتٔٞ

اه٘ص 

اهِ٘عٚــــٞ

7756115149اهعدد

00000اإلصابات

00000اه٘فٚات

61125583اهعدد

00000اإلصابات

00000اه٘فٚات

13105اهعدد

00000اإلصابات

00000اه٘فٚات

139711710237اهعدد

00000اإلصابات

00000اه٘فٚات

المجموع

عٌوٚات اإلُقاذ

اهعٌوٚات اإلضعافٚٞ

إسصا٢ٚات بِ٘عٚات اذت٘ادخ اهًٚ٘ٚٞ يف ًلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس املقدضٞ يف اذتر1434ٓـ

اجملٌ٘عًصدهفــــــــــٞعسفـــــاتًِــــٟاهعاصٌٞ املقدضٞ

س٘ادخ اذتسٙق
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-ٓـ ٙتضح االتـــٛ  :1434ذتسٙق ٗعٌوٚات االُقاذ ٗاالضعا   مبلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس املقدضٞ  مب٘ضٍ سر ًّ ددٗي س٘ادخ ا         - 

 

 -س٘ادخ اذتسٙـــق  :  

 

-( سادخ ٗبت٘شٙع اذت٘ادخ ٙتضح االتٛ : 149ٓـ  1434بوؼ عدد س٘ادخ اذتسٙق مبلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس املقدضٞ هعاَ  - 

 %  .3( س٘ادخ ٗبِطبٞ 5% ًٗػعس ًصدهفٞ بعدد  7( سادخ ٗبِطبٞ 11% ًٗػعس عسفات بعدد  37( سادخ ٗبِطبٞ 56% ًٗػعس ًِٟ  بعدد  51( سادخ ٗبِطبٞ 77مللسًٞ  بوؼ عدد س٘ادخ اذتسٙق مبلٞ ا

 

 -عٌوٚات االُقـــاذ : 

 

-اهعٌوٚات ٙتضح االتـــٛ :( عٌوٚٞ ٗبت٘شٙع 83ٓـ  1434بوػت اعداد عٌوٚات االُقاذ مبلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس املقدضٞ  هعاَ  - 

( عٌوٚات 5% ًٗػعس ًصدهفٞ بعدد  6( عٌوٚات ٗبِطبٞ 5% ًٗػعس عسفات بعدد  14( عٌوٚٞ ٗبِطبٞ 12% ًٗػعس ًِٟ بعدد  73( عٌوٚٞ ٗبِطبٞ 61  1434بوػت اعداد عٌوٚات االُقاذ مبلٞ امللسًٞ هعاَ 

 %  .6ٗبِطبٞ 

 

 -عٌوٚات االضعا  : 

 

-( عٌوٚات  ٗبت٘شٙع اهعٌوٚات ٙتضح االتـــٛ :5ٓـ  1434االضعا   مبلٞ امللسًٞ ٗاملػاعس املقدضٞ  هعاَ بوػت اعداد عٌوٚات   - 

 %.20( عٌوٚٞ ٗاسدٝ ٗبِطبٞ 1% ًٗػعس عسفات بعدد  60( عٌوٚات ٗبِطبٞ 3% ًٗػعس ًِٟ بعدد  20( عٌوٚٞ ٗاسدٝ ٗبِطبٞ 1  1434بوػت اعداد عٌوٚات االضعا  مبلٞ امللسًٞ هعاَ 
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ادتٔٞ

ٞ ـ ـ ـ ـ ٘عٚ ـاِه ٓ1 4 3 ـ3 ٓ1 4 3 ـ4 ٓ1 4 3 ـ3 ٓ1 4 3 ـ4 ٓ1 4 3 ـ3 ٓ1 4 3 ـ4 ٓ1 4 3 ـ3 ٓ1 4 3 ـ4 ٓ1 4 3 ـ3 ٓ1 4 3 4

5اهعدد 27 72 65 61 31 1459 51 4 9

0000000000اإلصابات

ات 0000000000اه٘ٚف

5اهعدد 26 11 61 295257 98 3

0010000010اإلصابات

ات 0000000000اه٘ٚف

0103110015اهعدد

0000000000اإلصابات

ات 0000000000اه٘ٚف

104139427123176101اهعدد 7 52 3 7

0010000010اإلصابات

ات 0000000000اه٘ٚف

س٘ادخ 

اذتسٙق

ات اإلُقاذ ٌٚو ع

ات  ٌٚو اهع

ٞ اإلضعاٚف

المجموع

اه٘ص 

قدضٞ اهعاصٌٞ امل

إحصائٌات مقارنة اعداد الحوادث الٌومٌة فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فً فً الحج لعام1434/1433ًهـ

ـٟ ـ ـ ـ تًِ ـا ـ ـ ـ سفـ ٞع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عًصدهف ٘ اجملٌ
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ُٚنيأفسادضباط عأخس٠ًد اجملٌ٘

ًٞ دٙسٙٞ اهعا 2امل 2 62 7 31 6 91 86 8 6

ادٝ اذتر  7ٚق 0 85 8 9 39 22 06 7 1 3

1إدازٝ اهعاصٌٞ املقدضٞ 2 12 4 1 8602 5 4 5

ٝ ِ٘ز ِٙٞ امل د 1ًدٙسٙٞ ٗإدازٝ امل 1 41 3 5 51 321 4 8 4

ٞ ٘مٚس سق امل 3اهف 03 0 0003 3 0

ادٝ ق٘ٝ اهط٘از١ٜ ٗاالضِاد 5ٚق 99 8 3221 0 4 6

ع 1اجملٌ٘ 2 5 81 1 2 2 22 8 24 21 2 8 0 4

ـ ٓ1 4 3 4 ػازٞك ذتر  ات امل سٙٞ سطب ادٔت ات اهق٠٘ اهبػ إسصا٢ٚ

226718

0200043159
273

5893

2408

0355

311

983

0699260312
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

إدارة العاص ة قُادة ال ج  ال  َ َة العامة
ال ق سة

م َ َة وإدارة ال  َ ة 
ال  ىرة

قُادة قىة ال ىارٌء الف ق ال ىس ُة
واالس اد

  ا 

 ف اد

م ن   
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