
جدول (1-1)

مصابونمتوفون
142926,9901481007170,920,038ھـ
143029,471151114691,042,731ھـ
79,877,307-24813139التغیر
%47-%14%2%9النسبة

الخسائر المادیھ بالریاالت الخسائر البشریة عدد الحوادث العام

جدول یوضح مقارنة لعملیات اطفاء حوادث الحریق والخسائر البشریة والمادیة  لعامي 1430/1429 ھـ



جدول (2-1)

1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ1430ھـ1429ھـ

8,189,5069,758,172%135284110%2041105%3094587290 الریاض

124,351,79428,293,211%12-353311%31-7250%648864570 الشرقیھ

7,952,35012,435,170%5-198188%24268%18-72755935 مكھ المكرمھ

1,625,7625,168,202%386982%67-93%889105619 عسیر 

9,603,13011,073,924%22235%110%7-13501262 المدینھ المنورة

5,299,0549,184,152%88958%13-87%11-26642377منطقھ القصیم 

215,100191,950%880%10100%2923127 الباحھ

532,7241,144,442%40-106%020%410845106 نجران

4,057,0262,513,652%8-3633%24100%1023119217جازان

1,462,4185,584,984%926189%26200%1196162336 تبوك

2,888,8101,013,625%234387%13100%61677826 حائل

3,367,1643,477,523%42-8449%14-76%9-15501409 الجوف

1,375,2001,203,724%311267%12100%143353147الحدود الشمالیھ

170,920,03891,042,731%1007114614%1481512%26990294719المجموع

جدول یوضح مقارنة عملیات إطفاء حوادث الحریق  والخسائر  البشریة والمادیھ  ونسبة التغیر لعامي 1429 / 1430 ھـ موزعة على المناطق

المنطقة
عدد الحوادث

النسبة
المتوفون

النسبة
المصابون

النسبة

       الخسائر المادیة  بالریاالت             



19%

-77%

56%

218%

15%

73%

-11%

115%

-38%

282%

100%

3%

-12%

-47%

النسبة



جدول رقم ( 3-1 )
مجموع مجموع

الوفیاتانثىذكر االصاباتانثىذكر 

2048028434741الریاض

2436831146450الشرقیھ

1276118821526مكھ المكرمھ

343569303عسیر

131023101المدینھ  المنوره

781795707القصیم

808000الباحھ

606202نجران

26733404جازان

25126426تبوك

40343303حائل

41849426الجوف

10111112الحدود الشمالیھ

855291114613021151المجموع

جدول یوضح الخسائر البشریة في حوادث الحریق لعام 1430 ھـ موزعھ على المناطق 

المنطقة
الوفیات االصابات



جدول (4-1)
النوعیة

المنطقة

247729640729703710227608313498764224115495872

175047023931482659164763130839796552116066457

168412728021191931123355119142348423415115935

291136433413169132292773821056

5461278381151422193541614134351262

600171926138656152028632287289552377

561027330212235214389312

1124511533152334233191179845

330203414012411151781259832851192

4191595362242893001381626201623

22896193100547011922262255778

3471721646132105183673746061409

100271702030317422133106353

8940253713121211911012858122728455512582562046103717829471 المجموع

الجوف

الحدود الشمالیة

نجران

جازان

تبوك

حائل

المدینة المنورة

القصیم

الباحة

مكة المكرمة

الحوادث 
الكھربائیھ

المؤسسات 
والشركات 

االھلیھ

الدوائر 
الحكومیھ وسائل النقل التعلیمیھ الصناعیھ

الریاض

الشرقیة

محالت 
تجاریھ

زراعیھ 
وحیوانیھ

عسیر

المجموع

جدول یوضح  عملیات اطفاء حوادث الحریق حسب نوع المحترق لعام 1430 ھـ موزعة على المناطق

النفایات 
والمخلفات

المعدات 
الثقیلھ

المستودعات 
والتخزین الصحیھ المنشات 

البترولیھ الترویحیھالسكنیة المصانع



جدول (5-1)
األسباب

المنطقة

2958112349530965046668511614825872

195413079403249724912711161276131256457

23371831279309824891013576416165935

2593587643811852212318441056

54524811083871827201243601262

602629505121205906325124132377

6410255658220010580312

130226275192102102151621845

45548634335813112252502301192

35479717239382211211504511623

2503741919151226311237100778

2626305435671210004430311409

79145292149321001770353

10249825630431361305330980714938828199114329471

جدول یوضح  عملیات اطفاء حوادث الحریق حسب مسببات الحوادث خالل عام 1430 ھـ موزعة على المناطق

المجموع االلتماس 
الكھربائي

احتراق 
وسائل 
النقل

احتراق 
مواقد

مصدر 
حراري 
متوھج 
وبطيء

عبث أطفال

التخلص 
من 

النفایات 
والمخلفات

تحت 
اإلجــراء جنائي

تفاعل 
مواد 
كمیائیھ

اإلنفجار 
الغازي او 
الغباري

ظواھر 
طبیعیھ 
قدریھ

اشتعال 
ذاتي

تسرب 
مواد 

بترولیھ

المجموع

الجوف

الحدود الشمالیة

نجران

جازان

تبوك

حائل

عسیر

المدینة المنورة

القصیم

الباحة

الریاض

الشرقیة

مكة المكرمة



جدول رقم (6-1)

انثىذكرانثىذكر

4840197074695313442692652156924348212271420,917,1978,940

11412445491023113812744872160104,774,4762,537

718511603121136212323474251012,444,9841,312

38471115200026008000271,252121

791353410740331131150305,598,092191

497241243116530150103,805,200106

11073393001022016618200426,970280

5431040221003028060106,20081

96345930442131344248016,193,880227

1793126700000520151123900298,640284

1645156117629911651430338227423362477714,759,1655,551

163252990001111213412000367,680258

17213415151102103240008,166,050256

192981812138014215012420824,6122,046

282320286111030130401,697,900103

35462211335225212311336214100390,4337,178

التعلیمیھ

وسائل النقل

النفایات والمخلفات

الدوائر الحكومیھ

المؤسسات والشركات 
األھلیھ

الوحدات الكھربائیھ

المعدات الثقیلھ

المستودعات والتخزین

النوعیھ

احتراق وسائل 
النقل احتراق مواقد مصدر حراري 

متوھج وبطيء عبث أطفال

زراعیھ وحیوانیھ

الصحیھ

الخسائر المادیھتحت االجراء

وفاة التخلص من 
النفایات 

والمخلفات

الترویحیھ

جدول یوضح نوعیة المحترق موزعة حسب اسباب حوادث الحریق لعام 1430 ھـ

المنشات البترولیھ

الصناعیھ

المصانع

محالت تجاریھ

إصابة
تفاعل مواد 

كیمیائیھ
التماس 
جنائيكھربائي

السكنیھ

المجموع

األسباب
االنفجار 

الغازي أو 
الغباري

ظواھر طبیعیھ 
قدریھ اشتعال ذاتي تسرب مواد 

بترولیھ



1024982563043136130533098071493882819911438552911302191,042,73129,471 المجموع



جدول رقم (7-1)

انثىذكرانثىذكر

4840114718387949110549617916451631721929283524315421748,594,262

19701244514137733343115625138246225529225,033,197

746549160753243910592611729411832113364205217,807,222

953103121141304376951057931001,646,602

1321110200002991012282295287367,925,026

443135274124016505162241101,787,414

26116043024014013153110203,670

938200121203118121020277,300

26112031201001001110110108,820

523236003531210225500846,200

215742361151631320382121043313017942,729,500

6948740336041527133210133613100918,818

24270101241424250121331503,164,700

التخلص من النفایات 
والمخلفات

ظواھر طبیعیھ قدریھ

تفاعل مواد كیمیائیھ

جنائي

االنفجار الغازي او 
الغباري

تحت االجراء

المستودعات 
والتخزین

الدوائر 
الحكومیھ

المعدات 
الثقیلھ

اشتعال ذاتي

عبث اطفال

الوحدات 
الكھربائیھ

االسباب

محالت 
تجاریھ

زراعیھ 
الصناعیھوحیوانیھ المنشأت 

البترولیھ

احتراق وسائل النقل

تسرب مواد بترولیھ

مصدر حراري 
متوھج وبطىء

جدول یوضح اسباب حوادث الحریق موزعة حسب نوعیة المحترق لعام 1430 ھـ

احتراق مواقد

الصحیھ الترویحیھ النفایات المصانع
الخسائر المادیھوالمخلفات

وفیات المؤسسات 
والشركات 

االھلیھ

إصابات

التعلیمیھ وسائل النقلالسكنیھ

التماس كھربائي

النوعیة



8,9402,5371,312121191106280812272845,5512582562,0461037,1788552911302191,042,731 المجموع



10249

8256

3043

1361

3053

309

80

71

49

38

828

1991

143

المجموع



29471



جدول ( 8-1 )

شھر

المنطقة

170325413417582792586606579604437361الریاض

545495477423593727656648538493412450الشرقیھ

555509558452429649598550377464339455مكھ المكرمھ

1071029490123978787661086332عسیر

801001121161041251291201101067585المدینھ  المنوره

189200164153189263223206200249172169القصیم

14163321313350402232911الباحھ

1071745879886297991136529نجران

81861068410412295889013974123جازان

13515712315615013784137122156125141تبوك

528065835890764284403969حائل

13016415611511715517712459846266الجوف

18191712134949474153296الحدود الشمالیھ

جدول یوضح عملیات اطفاء حوادث الحریق خالل عام 1430 ھـ موزعة على المناطق حسب األشھر

ذو الحجةذوالقعدةشوالرمضان شعبانرجبجماد ثانيجماد اول ربیع ثانيربیع أولصفر محرم



2,0862,3242,3922,1802,5723,3272,8722,7922,3872,6411,9011,997المجموع



5,872

6,457

5,935

1,056

1,262

2,377

312

845

1,192

1,623

778

1,409

353

المجموع



29,471



(1-9)
العام

النوعیة

74318940150920%

2169253736817%

12761312363%

11412176%

181191106%

781062836%

2452803514%

82811-1%-

1692275834%

2252845926%

511555514369%

24925894%

245256114%

187520461719%

801032329%

74567178278-4%-

269902947124819%

النسبة

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر في نوعیة المحترق لحوادث الحریق لعامي 1429/ 1430 ھـ

المجموع

التغیر1430ھـ1429ھـ

المؤسسات والشركات األھلیھ

الحوادث الكھربائیھ

المعدات الثقیلھ

النفایات والمخلفات

التعلیمیھ

وسائل النقل

الدوائر الحكومیھ

الصناعیھ

المصانع

الترویحیھ

المستودعات والتخزین

الصحیھ

السكنیھ

زراعیھ وحیوانیھ

محالت تجاریھ

المنشات البترولیھ



(1-10)
العام

السبب

829410249195524%

770782565497%

3065304322-1%-

1373136112-1%-

305930536-0%

294309155%

50803060%

58711322%

39491026%

28381036%

70282812618%

22611991270-12%-

6014383100%

269902947124819%

ظواھر طبیعیھ قدریھ

تحت االجراء

النسبة

جدول یوضح مقارنة ونسبة التغیر ألسباب حوادث الحریق لعامي 1429 / 1430 ھـ

المجموع

التغیر1430ھـ1429ھـ

االنفجار الغازي او الغباري

تفاعل مواد كیمیائیھ

جنائي

التماس كھربائي

عبث اطفال

مصدر حراري متوھج وبطىء

احتراق مواقد

التخلص من النفایات والمخلفات

احتراق وسائل النقل

تسرب مواد بترولیھ

اشتعال ذاتي


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

