إرتفاع أعداد حوادث السيارات عام 0202
وإنخفاض أعداد حوادث القطارات عام 0202
أعداد حوادث السيارات والقطارات فب مصر عام 0202
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الجمهورية عام 2 0202
 بلغ اجمالى عدد حوادث الســيارات فى مصتر  05757حادثتة عـتـام  0202بنستبة ييتادة  %0000عـتـن عتام
 0222حيث كانت  00327حادثتة بينمتا بلتغ عتدد حتوادث الطترس الستري ة  5370حادثتـة بنستبة  ٪07متن
إجمـالب حوادث السيارات علب مستو الجمهوريـة عام . 0202
 بلغ أكبر عدد للحتوادث علتب مستتو المنتاطس فتب منطقتة فطتاع قترو وشترس ووستط التدلتا حيتث بلتغ 3020
حادثتتة بنستتبة  %7002وأف ت عتتدد فتتب منطقتتة جنتتوو الص ت يد حيتتث بلتتغ  0325حادثتتة بنستتبة  %305علتتب
مستو مناطس الجمهورية عام 2 0202
 بلغ اكبر عدد للحوادث فى محافظة الدفهليتة  0231بنستبة  %01 5و أفت عتدد فتب محافظتة التوادل الجديتد
حيث بلغ 055حادثة بنسبة  %5 2من إجمالب الحوادث عام 2 0202
 بلغ أكبر عدد للحوادث علب الطرس فب شهر يوليو  0500حادثة بنسبة %02متن إجمتالب الحتوادث ختا عتام
 0202واف عدد فى شهر اكتوبر حيث بلغ  0330حادثه بنسبه %3.من اجمالى
 بلغ اكبر عدد للحوادث على مستول الشهور فى يوليو  0500حادثة بنسبة  %02من اجمالى الحوادث علتى
مستول الشهور عام 2 0202
 أرتفع م د حادثة  /يوم علب الطرس من  2001عام  0222إلب  2205عام 2 0202
 م د متوفى/يوم على الطرس السري ة  100ومتوفب/ساعة  200عام 0202
 أرتفع م د حادثة  022 /ألف نسمة علب الطرس من  7عام  0222إلب  700عام 2 0202

 بلتغ م تد متتتوفب  022 /ألتف نستتمة  203متتوفب مقارنتتة ب تام  0222حيتتث بلتغ الم تتد  301متتوفب بنستتبة
ييادة فدرها  007متوفب 2

 أرتفع م د متوفب  022/ألف مركبة  00503عام  0222إلب  07205عام 2 0202
 بلغ م د حادثه 022./كيلو متر علب مستو الجمهورية  0205وبلغ أكبر م تد حادثتة 022 /كيلتو متتر فتب
محافظة المنوفيـــة  3205حادثــة 022/كيلو متر وأف م د حادثة 022 /كيلو متر كتان فتب محافظتة التواد
حيث بلغ  2 .2عام 2 0202
 كتتان ال نصتتر البشتتر أكثتتر ال وام ت المســتتـببة للحتتوادث علتتب الطتترس الستتري ة حيتتث بلتتغ  %22متتن إجمتتالب
ا سباو عام 2 0202
 كانتتت الستترعة اليائتتدة هتتى أكثتتر ا ستتباو للحتتوادث حيتتث بلغتتت  %02يليهتتا انفجتتار ا طتتار حيتتث بلتتغ %02
بالنسبة جمالى ا سباو الحوادث عام . 0202
 كانت عربات النق من أكثر المركبات المسببة للحوادث حيث بلغت  %12من إجمالب المركبات عام 2 0202
 بلتتغ عتتدد حتتوادث القطتتارات  223حادث تة عتتام  0202بنستتبه إنخفتتاض  7203عتتن عتتام  0222حيتتث كانتتت
 0533حادثة2


بلتغ اعلتتب عتدد لحتتوادث القطتارات فتتب منطقتته رالوجته البحتتر و التدلتا حيتتث بلتغ  102حادثتته بنستتبه %10
إلجمالب عدد الحوادث على مستول مناطس الجمهورية عام .0202

 اصطدام القطارات ببوابه المنافذ ر الميلقانات هى اكثر حا ت حوادث القطارات حيتث بلتغ عتددها  022حالتة
بنسبه  %0203بالنسبة لبافب الحا ت عام . 0202
 بلغ م د حادثة  02222/نسمه من السكان فب حوادث القطارات  200فى عتام  0202حيتث كانتت  200عتام
2 0222
 بلغ م د حوادث القطارات  100حادثه  /مليون راكو عام  0202بإنخفاض  003حادثة  /مليتون راكتو متن
عام 2 0222

P.O. Box 6802 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt  القاهرة/  صالح سالم – مدينة نصر6802 .ب.ص
Fax: (86)60860899  فاكس- Tel. (20)02202040,(20)02202442,(20)02200444 : تليفون
www.capmas.gov.eg :  موقع الجهازEmail: pres_capmas@capmas.gov.eg : البريد األلكترونى

