
النقل والطرق والمواصالت



بنسبة2018-2013خالل الفترة إجمالى عدد الكبارى تطوُّر

20.1%

(  2018)للطرق البنية األساسية 

نقل االستثمار فى الطرق والكبارى وال

ارىالطرق والكباإلنفاق الحكومي على  2.31
مليار جني 

8.98
11.08جني مليار 

3.46جني مليار 
جني مليار 

الكبارى النابتة

كوبرى1011

الكبارى العلوية

كوبرى254
الكبارى المتحركة

كوبرى83

كوبرى1965إجمالي عدد الكبار  

2013/ 2012 2017 /2018
2013/ 2012 2016 /2017

مليار 25كم بشبكة الطرق بتكلفة 1600إضافة 

والي حجنيهت وطرق أخرى داخلية وخارجية بتكلفة 

جنيهمليارات 9.60

الكباري

(2022-2018)يستهدف برنامج عمل الحكومة 

2018/ 2017الطرق شبكة 
أطوال إجمالى الطرق 

المرصوفة

كم179.91

إجمالى أطوال الطرقارتفع 
خالل الفترة المرصوفة 

بمقدار ( 2018–2013)

15        %

28حصل  على ترتيب الطرقت حيث في مؤشر جودة ترتيب مصرتحسُّن 
.2016عا  107ت و2018عا  45مقارنة بالترتيب 2019دولة عا  141بين 
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(2018)البري وسائل النقل 

1997عام 

2007عام 

6.20
(مليون مركبة)

2.73
(مليون مركبة)

4.24
(مليون مركبة)

10.03
(مليون مركبة)

10.23
(مليون مركبة)

2011عام 

2017عام 

2018عام 

إجمالي المركبات

1023704
مركبة

37858
أجرةسيارة 

النقل الجماعي

258
شركة

عام خاص

(2018–1997)الفترة عدد المركبات المرخصة خالل تطوُّر 

%34.06بمعدل (2017-2011)خالل الفترة من السيارات حوادث خطورة معدل انخفاض

حوادث الطرقتطوُّر معدل خطورة 

إجمالى قيمة االستنمار فىتطوُّر 
2017حتى 2013النقل الهماعى بين عامى 

جنيه مليار 9.15بمقدار 

عدد شركات النقل الهماعي

2013

14.75
جنيهمليار 

5.6
جنيهمليار 

2017

147
شركة

111
شركة

258
شركة
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(2018)األنفاق والسكك الحديدية مترو 

(  2018-1993)خالل الفترة األنفاق عدد ركاب مترو تطوُّر 

الث والثوالثانى األول من الخط األنفاق مترو إيرادات 
2018عام 

1993 307.70
(مليون راكب)

782.00
(مليون راكب)

877.00
(مليون راكب)

818.42
(مليون راكب)

الخط األول -محطات مترو األنفاقعدد محطة 68

-(4ت 2ت 1المرحلة )والناني والنالث 

كم90.5بإجمالي 

2013/2014

2.08
(جنيهمليار )

2017/2018

7.64
(جنيهمليار )

أكنر باالستنمار تطوُّر 

أضعاف3من 
القيمة مقارنة بعا  

2013

فاق األنقيمة االستثمارات في قطاة مترو تطوُّر 

2007

2011

2017

2018

703.53
(مليون راكب)

عدد ركاب السكة الحديد للمسافات 
2018الطويلة والقصيرة عام 

256.92
مليون راكب

الخط النالثجار  تنفيذ المرحلة النالنة من 
كم17.7محطة بطول 15بإجمالي 

1711.91
مليون جني 
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2018/ 2017والبحري النقل الجوي 

النقل الجوي

عدد المطارات المدنية

24
مطارًا

دولة في تأمين المطارات20أفضل تصني  مصر ضمن 
لطة على س" اإليكاو"وفقا للتدقيق الذ  قام  به منظمة 

الطيران المدني في مهال السالمة الهوية

حركة الطائرات بالمطار

294.89
رحلةأل  

الركاب بالمطاراتحركة 

31.10
راكبمليون 

أهم اإلنجازات 

عدد الموانئ التجارية

15
ميناء

جاريةالتالطاق  االستيعابية للموانئ 

167.54
مليون طن

ءللموانيالطاق  االستيعابية 

11.00
مليون حاوية

النقل البحري

مصر )حصول شركة 
نوفمبرخالل ( للطيران
على جائزة 2016

Outstanding Service 
Award

البحريةعدد الموانئ 

48
ميناء
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