المؤشرات اإلحصائية
 بلغ أعلي معدل تغير في أعدداد حددادا الاديارات  6.6عدا  0223أمدا بالسادبة دعدداد
حدادا القطارات فبلغ أعلي معدل تغير  33.3عا 2 0222
 بلغ اجمالى عدد حدادا الاــيارات فى مصر  07343حادثة عــا  0232بسابة زيداد %6.2
عــن عا  0222حيدا ااسدت  00423حادثدة بيسمدا بلدغ عددد حددادا الطدرس الادريعة 5335
حادثـة بسابة  ٪ 03.2من إجمـالي حدادا الايارات علي ماتدي الجمهدريـة عا 2 0232
 بلددغ أابددر عدددد للحدددادا فددي مسطقددة طدداو رددرو دشددرس دداددط الدددلتا حيددا بلددغ  4223حادثددة
بسابة  %30.7دأ ل عدد في مسطقة جسدو الصعيد حيا بلغ  3825حادثدة بسادبة  %4.8علدي
ماتدي مساطس الجمهدرية عا 2 0232
 بلددغ اابددر عدددد للحدددادا فددى محافلددة الد هليددة بقطدداو رددرو دشددرس دداددط الدددلتا 3487حادثددة
بسادددبة  %00 6د أ دددل عـدددـدد فدددي محافلدددة الدددداد الجديدددد بقطددداو شـدددـمال الصدددعيد حيدددا بلدددغ
355حادثة بسابة  %5 6من إجمالي الحدادا عا 2 0232
 بلغ أابر عدد للحدادا علدي الطدرس فدي شدهر يدليدد  0500حادثدة بسادبة  %32.3دا دل عددد
فى شهر ديامبر حيا بلغ  3734حادثه بسابه %5.2من اجمالى الحدادا عا 2 0232
 أرتفع معدل حادثة  /يد علي الطرس من  60.7عا  0222إلي  66.8عا 2 0232
 بلددغ أعلددي معدددل لطدددر للحدددادا علددي الطددرس الاددريعة فددي طريددس القطاميددة/العين الاددلسة
الصحرادي حيا بلــغ  7.2متدفي أد مصاو /حادثة عا 2 0232
 بلغ معدل متدفى/يد على الطرس الاريعة  3.3دمتدفي/ااعة  2 3عا 2 0232
 أرتفع معدل حادثة  32222 /سامة علي الطرس من  3حادثة عا  0222إلي  3.3عا 0232
 بلغ معدل متدفي  322 /ألف سامة علي ماتدي المحافلات دالطرس الاريعة  8.2متدفي عدا
 0232بيسمـــا ااست  8.7متدفى عا  0222بزياد

درها  2.5متدفي 2

 اسلفض معدل متدفي  322/ألف مرابة من  305.4عا  0222إلي  302.3عا 2 0232
 بلغ معدل حادثه 322./ايلد متر علي ماتدي المحافلات  32.4دبلدغ أابدر معددل حادثدة322 /
ايلد متر في محافلة المسدفيــدـة  46.5حادثـدـة 322/ايلدد متدر دأ دل معددل حادثدة 322 /ايلدد
متر في محافلة الدادي الجديد حيا بلغ  6.2عا 2 0232
 اان العسصر البشري أاثر العدامل الماــدـببة للحددادا علدي الطدرس الادريعة حيدا بلدغ %68.2
عا  0222ث أسلقض الي  %63.2عا 2 0232


الادرعة الزائددد هددى أاثدر اداددباو للحدددادا حيدا بلغددت  %32يليهددا اسفجدار ارطددار حيددا بلددغ
 %36.2من إجمالى أاباو الحدادا عا 2 0232

ــ  3ــ

 عربات السقل من أاثر المرابات الماببة للحدادا حيا بلغت  %72.2من إجمالي المرابدات عدا
2 0232
 ارتفدع اجمدالى عربدات ارادـعاف علدى ماـدـتد المحافلددات مدن 0433عدا  0222الددى 3652
عا  0232بســدـابه  %37.5د يرجدع للدا الدي احد ل د تبدديل بعدض سقداط د مراادز ارادعاف
الي عربات ااعاف مما اد الي اسلفاض عدد مرااز اراعاف من  3235عدا  0222الدي 887
عا  0232بسابه 2 %37.6
 بلغت أعلي معدل دفيات مـــن حدادا الايارات في الفئدة العمريدة  32-35مدن الاداان %78.7
من إجمالي المتدفين عا 2 0232
 بلددغ عدددد حدددادا القطددارات  3254حادثددة عددا  0232بساددبه إسلفدداض  %33.2عددن عددا
 0222حيا ااست  3544حادثة2


أعلي عدد لحدادا القطارات في مسطقه (الدجه البحري د الددلتا حيدا بلدغ  770حادثده بسادبه
 %73.8من إجمالي عدد الحدادا على ماتد مساطس الجمهدرية عا .0232

 اصطدا القطارات ببدابه المسافل ( المزلقاسات هدى ااثدر حدارت حددادا القطدارات علدي مادتدي
المساطس حيا بلغ عددها  324حالة بسابه  %02.2من إجمالي عا . 0232
 بلغ معدل حادثة  32222/سامه من الااان في حدادا القطارات  2.3عا  0232مقابدل 2.0
عا 2 0222
 بلـــغ معــدل حــدادا القطارات  7.3حادثه  /مليدن رااو عا  0232باسلفداض  3.6حادثدة /
مليدن رااو عــن عا 2 0222
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الفصل اددل
حدادا الايارات علي الطرس أابابها دستائجها
عا 0232

الفصل الثاسي
حدادا القطارات أابابها دستائجها

عا 0232

