 %0.8اخنفاض يف حوادث احلريق يف مصر عام 2021
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم املوافق  2022 / /البيــان الصحفي للتقرير
السنوى حلوادث احلـريق يف مصر عام  2021وكان من أهم مؤشراته ما يلى :
 بلــــع عــــدد حـــوادث احلريــق عـــــلى مســتوى اجل هوريــة  51533حادثـــة عــام ، 2021مقاب ـ  51963حادثــة
عـام  2020بنسبة اخنفاض قدرها . %0.8
 وفقـــــ لا للحـــــالة اجلناأيـــة يـــيفتي اإله ـــال يف املرتبـــة ايولــــــى حلـــوادث احلريـــــق بعــــدد  26400حــــادثة
بنســبة  ، %51.2يليــــه احلــــريق العـــــارض بعــــدد  25037حـــــادثة بنســبة ، %48.6ثــــم احلريــق الع ــــد
بعــدد  96حــادثة بنسبــة %0.2خالل عام . 2021
 أهــم املســببار الرأيســية للحريــق هــي الــن ان الصــناعية أعقــا الس ـ اأر – أعــواد اليتي ـ – مــادم معــتعلة
– مشـــاريخل  .. ..بعـــدد  27356حادثـــة بنســـبة  ، %53.1املـــال اليهربـــاأي أو العـــرر اكحتيـــاكي بعـــدد
 10863حادثــة بنســبة  ، %21.1اكشــتعال الــ اتي بعــدد  6910حادثــة بنســبة  ، %13.4حراأــق الزــازار بعــدد
 3237حادثـــة بنســـبة  ، %6.3املواقـــد وايفـــران والزاليـــار بعـــدد 2959حادثـــة بنســـبة  ، % 5.7وفـــى املرتبـــة
ايخ م احلراأق البرتولية والسواأ امللتهبة بعدد  208حادثة بنسبة  %0.4من .مجالي مسببار احلريق.
 جـــاءر اكرض الف ـــاء الق امـــة وامل لفـــار يف املقدمـــة يمـــاكن حـــدوث احلراأـــق بعـــدد 25510حادثـــة
بنســبة  ، %49.5يليهــا املبــالي الســينية بعــدد  15287حادثــة بنســبة  ، %29.7وفــى املرتبــة ايخــ م ــ ل
املنعآر السياحية بعدد  30حادثة بنسبة . %0.1
 علــى مســتوى اااف ــار تــيفتي فاف ــة القــاهرم يف املقدمــة بالنســبة حلــوادث احلريــق بعــدد  6132حادثــة
بنســـبة  ، %11.9يليهـــا فاف ـــة اجليـــزم بعـــدد  3925حادثـــة بنســـبة  ، %7.6وفـــى املرتبـــــــة ايخـــــــ م
فـــاف ة مشـــال ينـــاء بعدد  76حادثة وبنسبة  %0.1من .مجالي حوادث احلريق .

 علــى مســتوى شــهور الســنة ـ

شهـــر مايـــو املرتبــة ايولــي حلــوادث احلريــق علــي مســتوي شــهور الســنة بعــدد

 6456حادثــة بنســبة ، %12.5يليـــــه شهـــــر ابريــ بعــدد  4999حادثــة بنســبة  %9.7وأخــ لا شــهر فتايــر
بعدد  3134وبنسبة  %6.1من امجالي حوادث احلريق .
 بلــــع عـــــدد املتـــوفي مــــن حايــــا حـــوادث احلريــــق  252متـــوفى عـــام2021مقابــ  199متـــوفى عـــام2020
بنســبةارتفاق قــدرها  %26.6عــن عــام  ،2019بلــع عــدد املصــابي  824مصــا عــام  2021مقاب ـ  878مصــا عــام
 2020بنسبة اخنفاض قدرها  %6.2عن عام .2020
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