
ةمصر العربيجمهورية تجربة 
في مجالات النقل 



:محتويات العرض

.مقدمة•

.مجالات قطاع النقل•
النقل البري على الطرق

النقل الجوي.

النقل النهري للركاب والبضائع.

متاحةمؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالنقل ال•



مقدمة

يوالتبالدولة،الهامةوالحيويةالخدميةالقطاعاتأهمأحدوالمواصلاتالنقلقطاعيعتبر•

النقلشبكاتتعدووالاجتماعية،الاقتصاديةالأخرىالقطاعاتبكافةومباشرا  وثيقا  ارتباطاترتبط

معدلاتوالدولاقتصادياتتتأثرإذالتنمية،برامجأساسهعليتقومالذيالرئيسيالعصب

.والجويوالنهريوالبحريالبريالنقلووسائلشبكاتبكفاءةبهاالنمو

تشملحةواضخطةخلالمنالنقلمنظومةلتطويرمتكاملةاستراتيجيةبتنفيذمصروتقوم•

–حريالبالنقل–الأنفاقمترو–الحديديةالسكك–والكباريالطرق)النقلقطـــاعــاتكافة

المستدامةةالتنميرؤيةمعتتفق(الجويوالنقل–واللوجستياتالجافةالموانئ–النهريالنقل

ةودقيقمحددةآلياتوضعمعبينها،فيماوالتكاملالترابطوتحقق،2030عامحتىبالدولة

.التنفيذلمتابعة

عنفضلا  الكبرىالقوميةالمشروعاتتخدمالتيالنقلمشروعاتتنفيذعليالدولةتعملكما•

سككخطوط–وكباريطرق)النقلشبكاتمنالقائمةالأساسيةالبنيةكفاءةرفعبرامجتنفيذ

ثماراتللاستالأمثلالاستغلاللتحقيق(جويةمواني–بحريةموانئ–ملاحيةطرق–حديدية

تثمارياسمناخخلقعنفضلا  ،المختلفةالنقلمجالاتفيالعملفرصمنالعديدوتوفير

.ميالقوالاقتصادعليإيجابيمردودمنلهلما.النقلقطاعفيالتنميةتحقيقعليقادر



مجالات قطاع النقل

العام للركاب داخل وخارج النقل )الطرق النقل البري على •

(.المدن

.السكك الحديدية•

.النقل الجوي•

.النقل النهري•

.النقل البحري•



اب العام للركالنقل )الطرق النقل البري على : أولا  
(داخل وخارج المدن

:العام للركابإحصاءات النقل أهمية •

مما،المدنوخارجداخلالعامالنقلبوسائلالركابنقلحركةتصوير

تحديثهعليوالعملالعامالنقلبقطاعالدولةاهتمامإلييؤدي

مابتواجهه،التيالمشاكلعليوالقضاءكفاءتهورفعوصيانته

.المستدامةالتنميةوتحقيقالإنتاجعجلةدفعفييساهم



مؤشرات إحصائية النقل العام للركاب

عدد . .امالعالمركبات المملوكة والعاملة لهيئات وشركات ومرافق النقل 1

عدد . .العامالخطوط وجملة أطوالها لهيئات وشركات ومرافق النقل 2

عدد . .المدنالركاب وجملة الايرادات داخل وخارج 3

عدد . .الدوليةالركاب وجملة الايرادات بالخطوط 4

عدد . .  الأجورالعاملين وجملة 5

معدل التزاحم. 6.

.مترجملة اطوال الخطوط بالسكك الحديدية بالكيلو 7.
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الجهات المستفيدة من إنتاج الإحصاءات

.لهاالتابعةوالجهاتالنقلوزارة•

.للأستثمارالعامةالهيئة•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.العمرانيةالمجتمعاتهيئة•

.الإسكانوزارة•
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منهجية إنتاج إحصائية النقل العام للركاب

دورية. :النشرة1

.سنويا  النشرةتصدر

أسلوب. :البياناتجمع2

نملكلإحصائيةإستماراتنماذجعلىالبيانيجــمع

الحديديةوالسكـك(أ/196استمارة)باصوالمينىالأتوبيس

.(199استمــارة)والمترووالترام(ب/196استمارة)
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منهجية إنتاج إحصائية النقل العام للركاب

يالقطاع الحكوم-أ

العامقطاع الاعمال -ب

القطاع الخاص-جـ
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مصادر. :البيانات3

التابعةبالمحافظاتالاحصاءمكاتبطريقعنسنوياالبياناتتستوفى
:وتشملبالجهازالاقليميةالفروعلقطاع



الجويالنقل : ثانيا  

:العام للركابإحصاءات النقل أهمية •

يةالداخلالحركةلخدمةالمعاصرةالحياةعصبالجوىالنقليعتبر

ميةتنفىويساهمالإقتصاديةالحياهأوجهمختلففىوالخارجية

.المطاراتوتطويرالسياحةحركةإثراءخلالمنالاقتصاد



الجويمؤشرات إحصائية النقل 

الحركات الإجمالية . كمية البضائع -عدد الركاب -عدد الرحلات )للمطارات1

(.المنقولة

الحركة . –اب عدد الرك–عدد الرحلات )الاجمالية للشركات الوطنية بالمطارات 2

( .كمية البضائع المنقولة

حركة . .ارات الرحلات والركاب للشركات الوطنية ونسبتها لإجمالي حركة المط3

كمية . .رات البضائع المنقولة للشركات الوطنية ونسبتها لإجمالي المطا4

عدد . .الطائرات المملوكة للشركات الوطنية وطرازها وسعتها او حمولتها 5
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الإحصاءاتالجهات المستفيدة من إنتاج 

.الطيرانوزارة•

.للأستثمارالعامةالهيئة•

.الوزراءبمجلسالقراراتخاذودعمالمعلوماتمركز•

.الدوليةالجهات•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.السياحةوزارة•
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الجويمنهجية إنتاج إحصائية النقل 

دورية. :النشرة1

.سنويا  النشرةتصدر

أسلوب. :البياناتجمع2

لإطار(183)استمارةعلىالنشرةبياناتجمعيتم

/العامالقطاعشاملا  مصدر21مصادرهعدد

.والخاصالعامالأعمال
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الجويمنهجية إنتاج إحصائية النقل 
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مصادر. :البيانات3

.التابعةوشركاتهاللطيرانلـمصرالقابضةالشركة•

.المدنيالطيرانسلطة•

.الخاصالقطاعشركات•

.المدنىالطيرانسلطةطريقعنسنويا  الإطارتحديثويتم•



.والبضائعالنقل النهري للركاب : ثاليا  
:النقل النهري للركاب والبضائع إحصاءات أهمية •

اتالنوعيذاتالسلعنقلفىأهميتهومدىالنهرىالنقلحركةعنصورةتعطى•

النقلاركةمشنسبةلزيادةاتجاهوهناكتكلفتهفىالكبيروالانخفاضالمختلفة

المرورمشكلةمنوالحدالطرقعلىالعبءلتخفيفالنقلإجمالىمنالنهرى

.البضائعلحركةوخاصة

علىالحركةتقيسوهىتصدرهاجهةاىتوجدولامهمةالنشرةهذهبياناتإن•

.والتفريغالشحنومراسيالسلعوكمياتأنواعمستوى



ائعمؤشرات إحصائية النقل النهري للركاب والبض

عدد الوحدات النهرية فى قطاع النقل النهري . .آليةسواء آلية او غير( بضاعة -ركاب ) 1

إجمالى . .النهريالبضائع المنقولة فى قطاع النقل 2

كميات . .المحافظاتالبضائع المفرغة والمشحونة على مستوي 3

كميات . .  الشحنوالبضائع المفرغة والمشحونة طبقا  لنوع السلع ومراسي التفريغ 4

عدد . .النهرىالركاب المنقولين فى قطاع النقل 5

عدد . .النهرىالعاملين  فى قطاع النقل 6
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الإحصاءاتالجهات المستفيدة من إنتاج 

.النقلوزارة•

.الاستثماروزارة•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.النهرىللنقلالعامةالهيئة•
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ضائعمنهجية إنتاج إحصائية النقل النهري للركاب والب

دورية. :النشرة1

.سنويا  النشرةتصدر

أسلوب. :البياناتجمع2

القطاعاتلجميع(أ/182)استمارةعلىالبياناتجمعيتم•

.(خاص–عام–حكومى)

نويا  سالنهرىللنقلالعامةالهيئةمنالإطارتحديثيتم•

النيلفىالحركةلمزاولةالتراخيصتعطىوالتى
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ضائعمنهجية إنتاج إحصائية النقل النهري للركاب والب

19

مصادر. :البيانات3

.(خاص–عام–حكومي)النهريالنقلنشاطفيالعاملةالشركاتجميع•



لمتاحةمؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالنقل ا
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.لعدد الركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النق: 1-2-٩
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السنة

أعداد الركابحجم البضائع بالطن

جملةوصولمغادرةجملةواردصادر

201318341888494271912158944091600454931898958

2014197115101946299061171669481734713334514081

2015204271115289319560171564691765086434807333

2016224776113379338155134730161373454327207559

2017206153114507320660148803061562467530504981

2017إلى 2013عام منكمية البضائع وأعداد الركاب في قطاع النقل الجوي 



.لعدد الركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النق: 1-2-٩
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2013/20142014/20152015/20162016/2017وسيلة النقل

5030937774391016883974440الاتوبيس والمينى باص

754704876331842816884423مترو الانفاق

182791235064236445243152السكك الحديدية

2014/2013أعداد الركاب بحسب وسيلة النقل خلال الفترة من عام 

2017/2016إلى 



.لعدد الركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النق: 1-2-٩

23

لوسيلة النق

2014201520162017

عدد ركاب

حجم 

البضائع

بالطن

عدد ركاب

حجم 

البضائع

بالطن

عدد ركاب

حجم 

البضائع

بالطن

عدد ركاب

حجم 

البضائع

بالطن

243432697621232487831166233803618169895696780919309395728183يالنقل النهر 

10787171597691091530132425872816140583886368149590ريالنقل البح

2017إلى 2014أعداد الركاب بحسب وسيلة النقل خلال الفترة من عام 


