
مصر العربيةجمهورية تجربة 

في مجالات النقل 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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:محتويات العرض

.مقدمة•

.النقلقطاعمجالات•

الطرقعلىالبريالنقل

الجويالنقل.

والبضائعللركابالنهريالنقل.

لمتاحةمؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالنقل ا•
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دمة   مق 
والحيويةالخدميةالقطاعاتأهمأحدوالمواصلاتالنقلقطاعيعتبر•

الأخرىلقطاعاتابكافةومباشرا  وثيقا  ارتباطاترتبطوالتيبالدولة،الهامة

تقوملذياالرئيسيالعصبالنقلشبكاتوتعدوالاجتماعية،الاقتصادية

بهانموالومعدلاتالدولاقتصادياتتتأثرإذالتنمية،برامجأساسهعلي

.والجويوالنهريوالبحريالبريالنقلووسائلشبكاتبكفاءة

خلالمنقلالنمنظومةلتطويرمتكاملةاستراتيجيةبتنفيذمصروتقوم•

كالسك–والكباريالطرق)النقلقطـــاعــاتكافةتشملواضحةخطة

الجافةالموانئ–النهريالنقل–البحريالنقل–الأنفاقمترو–الحديدية

بالدولةةالمستدامالتنميةرؤيةمعتتفق(الجويوالنقل–واللوجستيات

آلياتوضعمعبينها،فيماوالتكاملالترابطوتحقق،2030عامحتى

.التنفيذلمتابعةودقيقةمحددة
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ع  اب  دمة  /ت  مق 
دمتخالتيالنقلمشروعاتتنفيذعليالدولةتعملكما•

كفاءةفعر برامجتنفيذعنفضلا  الكبرىالقوميةالمشروعات

–اريوكبطرق)النقلشبكاتمنالقائمةالأساسيةالبنية

–بحريةموانئ–ملاحيةطرق–حديديةسككخطوط

وتوفيرللاستثماراتالأمثلالاستغلاللتحقيق(جويةمواني

لا  فضالمختلفة،النقلمجالاتفيالعملفرصمنالعديد

طاعقفيالتنميةتحقيقعليقادراستثماريمناخخلقعن

.القوميالاقتصادعليإيجابيمردودمنلهلما.النقل
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مجالات قطاع النقل

العام للركاب داخل وخارج النقل )الطرق النقل البري على •

(.المدن

.السكك الحديدية•

.النقل الجوي•

.النقل النهري•

.النقل البحري• 5



ل العام للركاب داخالنقل )الطرق النقل البري على : أولا  

(وخارج المدن

:العام للركابإحصاءات النقل أهمية •

دن،الموخارجداخلالعامالنقلبوسائلالركابنقلحركةتصوير

عليوالعملالعامالنقلبقطاعالدولةاهتمامإلييؤديمما

تواجهه،يالتالمشاكلعليوالقضاءكفاءتهورفعوصيانتهتحديثه

.دامةالمستالتنميةوتحقيقالإنتاجعجلةدفعفييساهمبما
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مؤشرات إحصائية النقل العام للركاب

.عامالالمركبات المملوكة والعاملة لهيئات وشركات ومرافق النقل عدد 1.

.العامالخطوط وجملة أطوالها لهيئات وشركات ومرافق النقل عدد 2.

.المدنالركاب وجملة الايرادات داخل وخارج عدد 3.

.الدوليةالركاب وجملة الايرادات بالخطوط عدد 4.

.  الأجورالعاملين وجملة عدد 5.

.معدل التزاحم6.

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

.لهاالتابعةوالجهاتالنقلوزارة•

.للأستثمارالعامةالهيئة•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.العمرانيةالمجتمعاتهيئة•

.الإسكانوزارة• 8



منهجية إنتاج إحصائية النقل العام للركاب

:النشرةدورية1.

.سنويا  النشرةتصدر

:البياناتجمعأسلوب2.

كللإحصائيةإستماراتنماذجعلىالبيانيجــمع

(أ/196استمارة)باصوالمينىالأتوبيسمن

والمترووالترام(ب/196استمارة)الحديديةوالسكـك

.(199استمــارة)
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منهجية إنتاج إحصائية النقل العام للركاب

(.القاهرة والإسكندرية)هيئات النقل العام للركاب •

.مرافق النقل الداخلي بالمحافظات•

.الشركات الخاصة بالنقل الجماعي•

.شركات النقل بين المدن والنقل الدولي• 10

:البياناتمصادر3.

محافظات بالتستوفى البيانات سنويا عن طريق مكاتب الاحصاء 
:وتشملالتابعة لقطاع الفروع الاقليمية بالجهاز 



الجويالنقل : ثانيا  

:العام للركابإحصاءات النقل أهمية •

داخليةالالحركةلخدمةالمعاصرةالحياةعصبالجوىالنقليعتبر

نميةتفىويساهمالإقتصاديةالحياهأوجهمختلففىوالخارجية

.المطاراتوتطويرالسياحةحركةإثراءخلالمنالاقتصاد
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الجويمؤشرات إحصائية النقل 

كمية البضائع -عدد الركاب -عدد الرحلات )للمطاراتالحركات الإجمالية 1.

(.المنقولة

ركاب عدد ال–عدد الرحلات )الاجمالية للشركات الوطنية بالمطارات الحركة 2.

(.كمية البضائع المنقولة–

.مطاراتالالرحلات والركاب للشركات الوطنية ونسبتها لإجمالي حركة حركة 3.

.طارات البضائع المنقولة للشركات الوطنية ونسبتها لإجمالي المكمية 4.

.ا الطائرات المملوكة للشركات الوطنية وطرازها وسعتها او حمولتهعدد 5. 12



الإحصاءاتالجهات المستفيدة من إنتاج 

.الطيرانوزارة•

.للأستثمارالعامةالهيئة•

.الوزراءبمجلسالقراراتخاذودعمالمعلوماتمركز•

.الدوليةالجهات•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.السياحةوزارة•
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الجويمنهجية إنتاج إحصائية النقل 

:النشرةدورية1.

.سنويا  النشرةتصدر

:البياناتجمعأسلوب2.

(183)استمارةعلىالنشرةبياناتجمعيتم

القطاعشاملا  مصدر21مصادرهعددلإطار

.والخاصالعامالأعمال/العام 14



الجويمنهجية إنتاج إحصائية النقل 

:البياناتمصادر3.

.التابعةوشركاتهاللطيرانلـمصرالقابضةالشركة•

.المدنيالطيرانسلطة•

.الخاصالقطاعشركات•

.ىالمدنالطيرانسلطةطريقعنسنويا  الإطارتحديثويتم
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.والبضائعالنقل النهري للركاب : ثاليا  

:النقل النهري للركاب والبضائع إحصاءات أهمية •

النوعياتذاتالسلعنقلفىأهميتهومدىالنهرىالنقلحركةعنصورةتعطى•

النهرىالنقلمشاركةنسبةلزيادةاتجاهوهناكتكلفتهفىالكبيروالانخفاضالمختلفة

ةلحركوخاصةالمرورمشكلةمنوالحدالطرقعلىالعبءلتخفيفالنقلإجمالىمن

.البضائع

توىمسعلىالحركةتقيسوهىتصدرهاجهةاىتوجدولامهمةالنشرةهذهبياناتإن•

.والتفريغالشحنومراسيالسلعوكمياتأنواع
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ائعمؤشرات إحصائية النقل النهري للركاب والبض

ر سواء آلية او غي( بضاعة -ركاب ) عدد الوحدات النهرية فى قطاع النقل النهري 1.

.آلية

.النهريالبضائع المنقولة فى قطاع النقل إجمالى 2.

.المحافظاتالبضائع المفرغة والمشحونة على مستوي كميات 3.

.  والشحنالبضائع المفرغة والمشحونة طبقا  لنوع السلع ومراسي التفريغكميات 4.

.النهرىالركاب المنقولين فى قطاع النقل عدد 5.

.النهرىالعاملين  فى قطاع النقل عدد 6. 17



الإحصاءاتالجهات المستفيدة من إنتاج 

.النقلوزارة•

.الاستثماروزارة•

.والباحثينالدارسين•

.المستثمرين•

.النهرىللنقلالعامةالهيئة•
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ضائعمنهجية إنتاج إحصائية النقل النهري للركاب والب

:النشرةدورية1.

.سنويا  النشرةتصدر

:البياناتجمعأسلوب2.

لجميع(أ/182)استمارةعلىالبياناتجمعيتم•

.(خاص–عام–حكومى)القطاعات

رىالنهللنقلالعامةالهيئةمنالإطارتحديثيتم•

فىالحركةلمزاولةالتراخيصتعطىوالتىسنويا  

النيل
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لبضائعمنهجية إنتاج إحصائية النقل النهري للركاب وا

:البياناتمصادر3.

.(خاص–عام–حكومي)النهريالنقلنشاطفيالعاملةالشركاتجميع•
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متاحةمؤشرات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالنقل ال
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.لعدد الركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النق: 9-1-2
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السنة

(بالألف راكب)الركاب أعداد (بالألف طن)البضائع كمية

جملةوصولمغادرةجملةواردصادر

201318388272158941600531899
2014197102299171671734734514
2015204115320171561765134807
2016225113338134731373527208
2017206115321148801562530505

2017إلى 2013عام منقطاع النقل الجوي في الركاب البضائع وأعداد كمية 



.لالركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النقعدد :9-1-2
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2013/20142014/20152015/20162016/2017النقلوسيلة 

5030937774391016883974440صالاتوبيس والمينى با

754704876331842816884423مترو الانفاق

182791235064236445243152السكك الحديدية

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

(بالألف راكب)2017/2016إلى 



.لعدد الركاب وحجم الشحنات بحسب وسيلة النق: 9-1-2
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قلوسيلة الن

2014201520162017

عدد 

ركاب

حجم 

البضائع

عدد 

ركاب

حجم 

البضائع

عدد 

ركاب

حجم 

البضائع

عدد 

ركاب

حجم 

البضائع

243437621487836234618175697919315728يالنقل النهر 

النقل 

البحري
10791601092132873141886150

لال الفترة بحسب وسيلة النقل خوكمية البضائع بالألف طنأعداد الركاب بالألف

2017إلى 2014من عام 



Thank You.
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