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مؤشرات ألاداء الرئيسية
مصر للطيران للشحن
ج خلًاالششهت أسبع ؾائشاث مخططت للصحً:ااثيخان مً ؾشاص إًشباص  B4F/300واثيخان مً ؾشاص A300-600Fا.اه ا أناالششهت
حعخخذم اإلاخاصن الخاضت بؿائشاث سواب ششهت مطش للؿيران ،م ا ً ىنها للخىحه إلى أهثر مً  70وحهت مخخلفت في أوسوبا وأمشٍيا
الش الُت وأفشٍلُا والششق ألاوظـ والششق ألاكص ى.ا
بلغ إح الي الح ىلت التي كامذ بها الششهت في العام اإلاالي 2012/2013اهحى 124.231ملُىن ؾً ،ملاسهتابالعام اإلاالي ،2012/2011
حُث بلغ إح الي الح ىلت هحىا 122.35ملُىن ؾً.ا
ابلغذ إح الي الح ىلت التي كامذ بىللها خؿىؽ الؿيران ألاحىبُت خالٌ العام اإلااليا2013/2012اهحىا 641119ؾً.اا
بلغذ االحطت العىكُتالح ىلت الطادساث هحىا%60ا ،اووعبت  %55لح ىلت واسداث الحطت العىكُت .ا
جشظم مطش ملترحاث إلاذًىت مؿاساث حذًذة ،حُث حعتزم الحيىمت اإلاطشٍت بىاء مذًىت مؿاس حذًذة في مؿاس اللاهشة الذولي.اوجبلغ
جلذًشاث اإلاششوع اإلالترح  14.49ملُاس دوالس ،وظدبلغ معاحخه ما ًطل إلى  10ملُىن متر مشبع.اوضشح العُذ/اعبذ العضٍض الفاغل،
وصٍش الؿيران اإلاذوي اإلاطشي ،بأن اإلاششوع مً اإلاخىكع أن ٌعخغشق إهجاصه حىالي ظبع ظىىاث جلشٍبا (بذاًت مً عام ،)2014
وظُىفش ما ًضٍذ على  100.000فشضت ع ل.اه ا ظُيىن اإلاشفم الجذًذ مؿاسا محىسٍا حذًذا للؿيران اإلاطشي ،وظُعضص ع له.ا

السكك الحديدية
ًزهش الخاسٍخ على اإلاعخىي العالمي أن مطش هي ثاوي دولت ،بعذ اإلا لىت اإلاخحذة ،في إوشاء خؿىؽ العىً الحذًذًت.اف ىز ظبخ بر
مً عام  1856افخخحذ مطش أوٌ خـ ظىت حذًذ في أفشٍلُا والششق ألاوظـ ،الزي امخذ مً ؤلاظىىذسٍت إلى اللاهشة بؿىٌ
""209اهم؛ وامخذث شبىت العىً الحذًذًت في مطش آلان لخطل ؾىلها الي  91570هم ،منها %60افي دلخا الىُل وحىٌ نهش الىُل.ا
ُ
وجطىف شبىت العىً الحذًذًت في مطش في اإلاشجبت الـ  34مً حُث الحجم في العالم.ا
حشخ ل على  9570هم مً كػبان العىً الحذًذًت ،و 705محؿت حالُا ،و 30.6مً العىً الحذًذًت مضدوحت%0.84 ،اسباعُت.ا
وحعخبر العىً الحذًذًت الع ىد الفلشي لىلل الشواب في مطش ،حُث ًبلغ حجم سوابها حىالي  500ملُىن ظىىٍا ،منهم  1.5ملُىن
ًىمُا ،وحىالي  6ملُىن ؾً مً البػائع ظىىٍا.ا
وشهذث ح ىلت العىً الحذًذًت جىظعا وعبخه %1.9افي عام  ،2014بى ى مخىكع ًبلغ مخىظؿتا%2.3اعلىااإلاذي اإلاخىظـ.ا
وفي عام  ،2014جخىكع هُئاث سضذ ألاع اٌ أن حشهذ أحجام الصحً عً ؾشٍم العىً الحذًذًت في مطش ه ىا وعبخه ،%1.9
وظِشهذ وشاؽ الصحً بالعىً الحذًذًت جىظعا ؾفُفا ثابخا بيعبت %0.5اجبلغ  1.62ملُاس.االلؿاع في حاحت ماظت إلى لاظدم اس.ا
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وفي ًىاًش  ،2015وكعذ ششهت ألعخىم الفشوعُت  French firm Alstomعلذا جبلغ كُ خه ا 100ملُىن ًىسو ( 115.8ملُىن دوالس)ا
لخىفير معذاث أهظ ت ؤلاشاساث لخـ ظىً حذًذ ًبلغ  240هم بين بني ظىٍف وأظُىؽ.اوٍخػ ً هزا العلذ ،الزي أسظخه الهُئت
اللىمُت لعىً حذًذ مطش ،الطُاهت إلاذة خ غ ظىىاث.ا
ا
ً
وكذ أعلىذ وصاسة الىلل اإلاطشٍت عً وغع خؿـ لبىاء خـ ظىت حذًذ ظشَع ًطل بين ؤلاظىىذسٍت وأظىان ،ماسا عبر اللاهشة،
وأظُىؽ وألاكطش.اوظِخم ج ىٍل هزا اإلاششوع البالغ كُ خه  10ملُاس دوالس بشيل حضئي مً خالٌ ؾشح مبذئي عام ،والجضء اإلاخبلي
ظِخم ج ىٍله مً خالٌ معاه اث مً الجِش والبىىن الحيىمُت.اوظِخم جؿىٍش اإلاششوع على ثالثت مشاحل.احُث مً اإلاخىكع أن
جذخل اإلاشحلت ألاولى حيز الدشغُل اليامل في ا ،2019ما بين ؤلاظىىذسٍت واللاهشة ،وظدعخىعب ما ًُلذس بـ  18ملُىن ساهب ظىىٍا.ا
بِى ا ظخع ل اإلاشحلت الماهُت ما بين اللاهشة وألاكطش ،لدعخىعب ما ًطل إلى  30ملُىن ساهب ظىىٍا ،مً اإلاخىكع أن جذخل هزه
اإلاشحلت حيز الدشغُل بحلىٌ عام .2022اواإلاشحلت المالمت وألاخيرة ظتربـ ما بين ألاكطش وأظىان بحلىٌ عام .2019ا

الطرق
ًبلغ ؾىٌ شبىت الؿشق اإلاطشٍت  321619هُلى متر ملع ت إلى  671151303هم في ول ؾشق راث متن واحذ ،و 31920هم في شيل
ؾشق مضدوحت ،و  476هم في شيل ؾشق ظشَعت.ا وسغم أن الؿشق في مطش جح ل الحطت الىبري مً الح ىالث ،بيعبت  ،%53فال
ًىحذ حالُا في مطش ملذم خذماث لىحعدُت ًخ خع ببيُت جحخُت مىاظبت للخىصَع؛ ه ا ال جخىفش الخذماث في وظائل الىلل اإلاعخ ذة
على الؿشقا.اولزلً ،جحخل شبىت الؿشق اإلاطشٍت أه ُت باليعبت لالكخطاد الىؾني ،وجحخاج الذولت إلى اظدم اساث هبيرة في شبياث
الؿشق في ضعُذ مطش غير اإلاخؿى اس.اوبعبب احعاع سكعت ملىُت العُاساث في مطش ،مً الىاضح أن الخىظع اإلاعخ ش في شبياث
الؿشق ،فإن إوشاء ؾشق للصحً ظُيىن خؿىة حُىٍت في اإلاعاعذة في جخفُف وؾأة الضحام وحعضٍض الخى ُت لاكخطادًت.ا
ومً اإلاحخ ل أن ًيىن إوشاء وىبشي حذًذ ًشبـ بين مطش والععىدًت ب مابت وع ت أظبغها هللا على كؿاعي الؿشق والعىً
الحذًذًت في مطش.ا
ُ
وكذ ظ حذ الدششَعاث الحيىمُت الجذًذة للهُئاث شبه الحيىمُت ،ممل هُئت ظىت حذًذ مطش ،بإضذاس ظىذاث ،والتي ظدم ش
لاظدم اساث.ا
بذوسها في حزب مضٍذ مً ا

املوانئ واملوانئ الجافة
جخ خع الذولت ب شافم بحشٍت عذًذة على شىاؾئ ول مً البحش ألابُؼ اإلاخىظـ والبحش ألاح ش.ا
ً
ً
مُىاء خاضا ( 6منها ظُاحُت ،و  15منها هفؿُت ،و  9منها للخعذًً ،و 21للطُذ ،و 17مشس ى)؛
مُىاء ججاسٍا و 51
لذي مطش 15
وجىحذ 6امىاوئ على البحش اإلاخىظـ و  9على البحش ألاح ش.اوحش ل اإلاىاوئ ألاسبعت الشئِعُت مُىاء ؤلاظىىذسٍت مخعذد ألاغشاع ،اوحعذا
مً اهبر اإلاىاوئ في مطش ،وفي عام  2011هُ ً اإلاُىاء على الىطِب ألاهبر مً البػائع في اإلاىاوئ اإلاطشٍت ُمسجال  35.4مً إح الي
حعامالث اإلاىاوئ اإلاطشٍت ملاسهت بـ %21.2الهُئت مُىاء دمُاؽ ،و%30.6الهُئت مُىاء بىس ظعُذ و%12.8الهُئت مىاوئ البحش ألاح ش.ا
وحعخبر هُئت مُىاء بىس ظعُذ أهبر هُئت مىاوئ مً حُث عذد الحاوٍاث التي جم الخعامل معها في اإلاىاوئ اإلاطشٍت ،ما ً مل %59.3افي
عام  ،2011مً إح الي عذد الحاوٍاث التي حعاملذ معها اإلاىاوئ اإلاطشٍت.اوَع ل اإلاُىاء ه حىس إكلُمي لىلل البػائع مً وظُلت إلى
أخشي باليعبت لحشهت ظير الحاوٍاث ،في حين ًلعب مُىاء العىَغ دوسا هاما في مىاولت ح ىالث البػائع وع لُاث التراهضٍذ
والعبىس في كىاة العىَغ.اا
ُ
وال جلخطش اظخفادة مطش على العائذاث اإلاباششة التي اجذسها اللىاة ،بل حعخفُذ هزلً مً مىاوئ جبادٌ البػائع مً وظُلت إلى
أخشي ،حُث جى ً اظخفادتها مً الخجاسة العابشة مً خاللها للظفش بأحجام هبيرة.ا
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ومً اإلاخىكع أن ًى ى إح الي الؿاكت ؤلاهخاحُت لألؾىان بيعبت %3.5الُطل إلى  26.51ملُىن ؾً في عام  ،2014وب خىظـ %5.4
ظىىٍا حتى عام .2018ا
ومً غ ً ما ظبم مُىاء ششق بىس ظعُذ وهى أهبر مشفم إلاىاولت الحاوٍاث في مطش.اوبفػل إداسجه مً ِكبل مشغل مىاوئ عالمي،
وهى ششهت  ، APM Terminalsمً اإلاخىكع أن ٌشهذ مُىاء الحاوٍاث ه ىا وعبخه %3.5افي إح الي ألاؾىان لعام .2014ا
وكذ سهضث الحيىمت اإلاطشٍت على جؿىٍش وجحذًث اإلاىاوئ الظدُعاب العفً الىبيرة ولضٍادة اللذساث وحعُير أهبر حجم م ىً مً
الخجاسة؛ ه ا أن وصاسة الىلل اإلاطشٍت حعتزم اظدم اس  67ملُىن حىُه ( 9.6ملُىن دوالس)افي حشف الىحل مً كاع مُىاء دمُاؽ بهذف
اظدُعاب العفً الضخ ت.اا
في عام  ،2011وضل عذد الحاوٍاث التي ج ذ مىاولتها عبر اإلاىاوئ اإلاطشٍت  6.6ملُىن وحذة ميافئت لعششًٍ كذما ،ملاسهت بعام
 2009التي وضلذ فُه إلى  6.2ملُىن وحذة ميافئت لعششًٍ كذما ...اوإلى حاهب جىفيرها لخذماث الخخضًٍ ،ومىاولت البػائع،
والخخلُظ الج شوي1اوخذماث لاظخيراد/الخطذًش ألاخشي ،جىفش اإلاىاوئ الجافت وظُلت إغافُت مً وظائل ظذ الفجىة اإلاخىكعت بين
كذساث اإلاىاوئ والؿلب ،والزي مً اإلاشجح أن ًشجفع بضٍادة مخىكعت بيعبت ا%4.8افي حجم الىاسداث/الطادساث على مذاس العششًٍ
عاما اللادمت.اا
وجخ خع مطش بعخت مىاوئ حافت راث مىكع اظتراجُجي (ٌعهل الىضىٌ إليها بشا ،وأحذها ً ىً الىضىٌ إلُه بشا وعً ؾشٍم العىً
الحذًذًت)ا جحخاج ولها إلى إدخاٌ جحعِىاث على محفظت خذماتها لخطبح مشاهض مخياملت في جلذًم الخذماث اللىحعدُت ،وراث
ع لُاث فعالت بخيالُف مىخفػت.
ي مً الع لت الطعبت،
جم افخخاح كىاة العىَغ الجذًت في  6أغعؿغ  ،2015والتي تهذف بذوسها إلى صٍادة الذخل اللىمي ااإلاطش ا
جحلُم أهبر وعبت مً ؤلاصدواحُت في كىاة العىَغ وصٍادتها ليعبت %50امً ؾىٌ اإلاجشي اإلاالحي.ا
لاهخظاس للعفً لُيىن  3ظاعاث في أظىء
ا
جللُل صمً العبىس لُيىن  11ظاعت بذال مً  18ظاعت للافلت الش اٌ ،جللُل صمً
ً
الظشوف بذال مً (ا 8إلى  11ظاعت )ام ا ًىعىغ على جللُل جيلفت الشحلت البحشٍت إلاالن العفً و ًشفع مً دسحت جم ين كىاة
العىَغ ،ؤلاظهام في صٍادة الؿلب على اظخخذام اللىاة ه ش مالحي اسئِس ي اعالمي وٍشفع مً دسحت جطيُفها ،صٍادة اللذسة
لاظدُعابُت إلاشوس العفً في اللىاة إلاجابهت الى ى اإلاخىكع لحجم الخجاسة العاإلاُت فى اإلاعخلبل.ا
ي لخحىٍل مطش
خؿىة هامت على الؿشٍم إلهجاح مششوع محىس الخى ُت ب ىؿلت كىاة العىَغ ودفع عجلت لاكخطادااللىميااإلاطش ا
إلى مشهض ججاسي ولىحِعتى عالمي.ا
ا

النقل النهري
جخيىن شبىت الىلل النهشي في مطش مً  11850هم مً اإلاجاسي اإلاائُت الطالحت لل الحت ،و  11هىَغ كىاة ،و 39مُىاء خاضا ،و 5
مىاوئ عامت.اؤلامياهُاث اإلاخاحت للخى ُت واضحت:احىالي  1.3ملُىن ؾً مً البػائع ،ما ً مل أكل مً 1ا%امً ول الىلل البريً ،خم
شحنها عً ؾشٍم اإلاالحت النهشٍت.ااا
ُوَعخبر الىلل النهشي أحذ الفشص الىاعذة في جؿىٍش شبياث الىلل مخعذد الىظائل في مطش.اوجذسط الحيىمت حالُا إلى جؿىٍش أسبعت
ُ
ؾشق حذًذة ًبلغ إح اليها  11790هم.اوحعخخذم الععت الحالُت لللىاسب البالغت  8001000ؾً بشيل وامل مً خالٌ الؿلب
الحالي ،وهزا اللؿاع الفشعي ًىفش فشص اظدم اس هبيرة وهامت رلً أهه مً اإلاخىكع أن ًضٍذ الؿلب بشيل ثابذ ب عذٌ ظىىي
وعبخه %4.8الُطل إلى  2.1ملُىن ؾً في عام .2026اوجم جخطُظ أسبعت مىاوئ بحشٍت لخؿىٍشها بهذف اظدُعاب الؿلب اإلاعخلبلي
الخاص بخذماث الشواب وشحً البػائع.اه ا جخؿلب اإلاىاوئ مشافم خذمت وجخضًٍ حذًذة.اا
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إلاحصائيات:
خالٌ عام :2013/2012اا
ا
 .1حللذ ششهت مطش للؿيران للصحً عائذاث بلغذ  586.71ملُىن حىُه.اوٍ مل هزا الشكم اهخفاغا وعبخه  ،%10.1إر
بلغذ العائذاث العام العابم  652.51ملُىن حىُه.اووضل ضافي ألاسباح إلى  39.07ملُىن حىُه ،مسجال اهخفاغا،
حُث بلغ  75.37ملُىن حىُه في عام .2012/2011ا
 .2بلغ إح الي حجم البػائع اإلاح لت في حاوٍاث  56.04ملُىن ؾً ،باسجفاع بلغذ وعبخه حىالي  ،%46.5ملاسهت بـ 64.60
ملُىن ؾً مً البػائع غير اإلاح لت في حاوٍاث والتي صادث بيعبت .%53.5ا
 .3بلغ إح الي البػائع اإلاىاولت  120ملُىن ؾً.ا
 .4إح الي البػائع اإلاىاولت في اإلاىاوئ اإلاطشٍت  5.83ملُىن وحذة ميافئت لعششًٍ كذما.ا
ُ
ومىز ًىهُى  ،2014بلغ إح الي الششواث التي أوشئذ في مجاٌ الىلل  21998بإح الي اظدم اساث بلغ  4.4ملُاس.ادوالس.ا
ا
ا
ا
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